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BACCHANALISKA QWÄDEN

'A — Bcllnia)i, Baccliaii. qirilden.





N:o I.

Jag wördar GUD och KUNGEN,
Och RlDET på alt sätt:

Jag älskar " Mynt i pungen:

Jag lyder LAG och RÄTT:
Jag wördar Riksens STÄNDER:
Och de Förnämas inine:

Bär in ett Stop i sender;

Men Gosse, slä i Win!

* * *

Lät andra sig beswära,

At weta hwem som rar,

Om lyckan utan ära,

L Purpur klädder gar:

EU äran utan lycka.

Af menighetens grin

Skall sig til stoftet trycka;

Men Gosse, slå i Win!

Lät afund gifwa läxa

Åt egennyttans Barn:



Lät trätors ogräs wäxa,

Til Lagens gillergarn:

Lät ondskan, när Hon öpnar

Paiidoras stygga skrin,

Strö gift med fulla göpnar;

Men Gosse, slä i Win]

*

Lät Hieltens heder öka

Hans Högwälborna namn: •

Lät Honom döden söka, .

I ärans eeen famn:o

Beröm, om Du behagar.

En gammal Carolin,

Som dog i GUSTAFS dagar

Men Gosse, slä i Win!

Lät Folk i Kunga Husen

Gä ständigt in och ut,

Lyss, bocka, putsa ljusen,
.

Och smickra hwar minut:

Lät store Herrar truga.

Och liksom snäla Bien

Ur örten saften suga;

Men Gosse, slä i Win!

:•: :ji ^.

Lät andra aä till ära,

Och högt upsatte bli



Med gammal Sedolära,

Och ny philosophie:

Lät hela \\ erldeii rosa,

Pä Grocska och Latin,

Bäd PoFsie och prosa;

Men Gosse, slä i Win!

Lät hwar och en som sprätter

Med granlät, bjefs och krus,

Gä grann bäd dar och nätter.

Omkring sin skönas Hus:

Lät Honom efter wäder.

Förändra dagligt plien,

Pä ben, pä här, pä kläder;

Men Gosse, slä i Win!

•Ii

Lät Prästen fä predika.

För de menlösa fär.

Och mot de laster skrika,

Han sjelf i mjugg begär;

Blott han sin Lagärd ökar.

Med Oxar, Kor, och Swin,

Stor sak om fan sen spökar;

Men Gosse, slä i Win!

:jJ * ::

Lät Köpman bästa biten

Få köpa för Contant,



När han förstördt Crediten

Blir Gillstun säker pant:

Lät Honom uppä Torge,

Få lysa grann och fin,

Han far ända til Norrge;

Men Gosse, slå i Win!

:j; :H

Lät enwåld werlden styra

Lät all ting up och ned,

Få wändas i sin yra.

Blott jag får bli i fred:

Lät Gumman köra plogen

Lät Gubben häckla lin:

Jag är ändå på krogen;

Fort Gosse, slå i Win!
'
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N:o 2.

Melodien: Philemon dref ut sina Får i en äng.

Och werlden är ängslig och tiden är swär,

Och myntet sä sällan det klingar:

Man somnar och waknar och örat man klår,

Och tankan med illgrep sig swingar;

IM en intet dock hjelper! Coiirage, god tär!

Lät halfören dansa med Bacchus i spår,

Och sorgen bortflyga med wingar!!!

sjs sjs 5si

En Stadsman han hwälfwer bäd riken och land,

En Lyckones usling han prålar:

En CrcESus Ducater utöser med hand:

Wid dörren en Lazarus skrålar:

En Momus i werlden han wässar sin tand:

Hin håle i leken: jag löser mitt band.

Och tager mitt rus utur Bålar.

* *

Så kom då en anda med litet förnögd,

Ett sinne som hatas af lycka.

Och låtom oss tindra som stjernor i högd,

När tjockaste molnen dem trycka!

Den lugn har i själen, han saknar ej frögd;

Till stillhet och buller en dödlig är bögd:

Stor sak, lät oss koreken utrycka!



N:o 3-

Kom bese Nya LAGEN,
Utaf Fader Bacchiis gjord,

Då han härom dagen

Satt Avid Domare Bord.

Prinio, skall man W ärden ära,

Och pro Secundo, sen hans Fru:

Terfio, friskt förtära:

Qjiarto, supa nu.

•.>. :-j :ji

Paragraphen den i:sta

Säger tydeligen sä;

AVärd och Gäst mä ej törsta;

Utan supa bada Twä.

Glasen ska i Gästbud ringa,

Plickte då den som sitter sur:

Kling, Klang, Granne klinga.

Drick i botten ur.

*

Paragraphen den 2: dra

Säger, drick Wärdinnan til,

Hon må Gäst ej klandra.

Om han supa Avill.

Är Wärdinnan huld och söt er

Och Hon ej får en skål i La|

Pliktes dubbla böter.

Trumf och Håre-drag.



Paragraphen den 3:dje

Säger, stöt uppä Din Wän:

Rad i rad, som en Kjedje,

Glasen om igen.

Wärdens skål och Wärdens Wänner,

Fränder och Skyld-Män när och fjär:

Skäl för den man känner,

Torstig, röd och kär.

^ :;-s :•;

Paragrajjhen den 4:de,

Just för dum- och nyckterhet:

Lärde och olärde

Dfickom till förtret.

Ingen gitter raisonnera,

Ses utaf samma Lagsens rum;

Utan jjocuiem,

Drick, war döf och stum.

:•: ;:; ^

Paragraphen den 5: te

Säger, kluncka hwad Du kan;

Men glöm ej därjemte,

Bordets Hufwud-Man.

Tackom Wärden allesamman,

Heder och tack och Heder och frögd,

Lefwe Han med gamman,

Och Wärdinnan nögd!!! .



N:o 4.

Se god dag min Wän, min Frände,

Se Boiiteiileii/ menRY j3.g:

Aldrig bättre Wän jag kände,

War wälkommen i wårt lag!

God tår Blif hos oss i dag

* * *

Hur står till min AVän med Eder?

Alt för gladlynt synes Du:

Complimenter bortt jag beder;

Lät oss wackert kyssas nu

!

God tår :,: Lät oss kyssas nu :,:

Hwarfrån kommer du min Frände,

Ifrån Mosel eller Rhen?

Från Boiirdemix, ell' werldsens ände?

Lika godt. Du är ej klen.

God tår :,: Du är ej klen :,:

Länge wäntat har min strupa

Uppå Dig min gamla Wän:

Res då neder hufwudstupa,

Men kom aldrig mer igen!

God tår :,: aldrig mer igen :,:



Så drickom friska Bussar!

Hej Bouteille, håll god mine!

Lät Halsarna blifwa Slussar,

Där Winet seglar in,

God tår :,: Winet seglar in :,:

i-f

Himmel tack för Mun och Maga

Ach, jag orkar icke mer!

Mina krafter sig förswaga.

Glaset jag ej mera ser!

God tår :,: jag ej mera ser :,:

Skicka Gubbar efter Prästen,

Jag mit Testamente gör.

Dock jag måste dricka resten;

At jag icke torstig dör.

God tår :,: jag otorstig dör :,:



N:o 5.

Adams Skål i Paradiset, •

För dess första inveiition.

Då Han waiit på båsta wiset

EVAS Hjerta och Person!

Cloris, Du mit alt i alla,

Du min Lustgård blifwa må;

Men min Admn skall ej falla,

Han skall många åldrar stå!



N:o 6.

Sjung och läs nu Bacchi Böner,

Se det wäta TzYz//-Blad,

Där Han tröstar Sina Söner,

Och gör en bedröfwad glad:

Läs dä min Granne, Klockorna gå

!

Sjungom dä alla bäd stora och smä:

Hurra! God tär!!!

Kära Bacchus, hjelp min maga,

Gif mig min beskärda del

!

Lät en Sup mig ej förswaga,

Lät min hjärna ha Sitt Spel!

Gör mie förnöéd til watten och Land

Tag nu min Granne Din Bok uti hand

Hurra! god tär!!

* * *

Mig frän torstig Granne akta.

Som will titta i min Bok!

Lär mig Sjunga tyst och Sakta,

Under werldens tunga ok!

Lär mig förglömma Sorger och qwal

Och i min Bacchus hafwa mitt wal.

Hurra ! god tär ! !

!



Fader Bacchus, om sä händer,

At Ditt Barn ej mer formar;

Men pä gator, torg och gränder,

Som en skugge gar och stär:

Wärdes Du sjelfwer Barnet då ta.

Och til friskt watn leda och dra.

Hurra! god tär!!!

* * *

Lät mig ställa sä min wandel,

At jag altid har Contant!

Aldrig tappar pä min Handel,

Fast jag dricka skull bastant!

Aldrig bli missnögd, trumpen och twär,

Aldrig min Bacchiis bli tokug och kär!

Hurra! god tär!!!o

* *

Laga, at när Winet tryter.

Jag ej sticken blir och arg!

Ej mot Wärden mig förbryter.

Icke snälas som en warg!

Lär mig at hedra Wärdinna och Wärd,

Skönt jag wor nykter, och maten förtärd.

Hurra! god tär!!!

Gif mig tälamod at wänta,

Tils man slagit för mig i!



Lät sen mina ögon pränta

Hjertats ro i fylleri!

Kära min Granne war lustig och kär!

Tiden och Lyckan förglömma wi här!

Hurra! eod tår!!!o

;;; :-s :j:

Ja, Sen jag fått alt fullkomna,

Frisk som blomman i sin frögd:

Så lät mig då roligt somna,

Wäl otorstig och förnögd!

Låtom oss bedja som Bacchus sjelf lärdt

Lefwe nu alt hwad hjertan ha kärt!

Hurra! god tår ! !

!



N:o 7.

Skynda dig frätare och du som swäljer,

Kom och tag del i et modigt Calas!

Bordet med Tallrickar, fat och Boiiteiller,

Är den Province hwarom wi skola dras.

Up för aptiten nu hurtigt at fakta,

Saken är äkta,

Tag up din korkskruf och drag ut din knif

Ingen sin maga för strupen mä skona,

Bacchus, Ponioua,

Will ingen dräpa; men häldre ge lif.



N:o 8.

Medan som ungdoms eld lif i dig sätter,

Öpna dit hjerta för nöjen och ras!

Dansa med flickor Sexhundra Menuetter,

Drick med din granne Tolfhundrade glas

Åren sig samla,

Wi blifwa snart gamla:o

Tiden förswinner;

Och sagta bortrinner;

Ty glöm ej at nyttja dig medan du kan

Lustiga lekar,

Boiiteiller och stekar

Man ej bör försaka,

Eli drifwa tillbaka

Menlösa nöjen som bjuda sig an!

Bellnian, Bacclian. qirade)i.



N:o 9.

Melodie. Mamma båd nätter och dagar.

Slidder, sladder, Folket klagar

Öfwer dyrhet, brist och nöd,

Just når man i wåra dagar,

Äger alt i öfwerflöd:

Öfwer skuld och armod gräta;

Blifwer denna tid en gata;

Om alt uti alt är sig likt.

Är Swerge båd lyckligt och rikt?

* :äs

Piqnenicker, stora Baler,

En Soupé på Träskets Sal,

^eu de Tippe om Capifaier,

Equipager utan tal:

Läcker mat ur silfwer skålar,

Fina Winer, Punsche Bålar:

Om alt uti alt är sig likt,

Är Swerge båd lyckligt och rikt?

Kan en Iriis med sin krycka,

Wäl förtära Tunnor guld?

Kan ett Land i sådan lycka.

Äga millioner skuld?



Nej, wår sällhet mäste grönska,

Lät oss dricka, lät oss önska,

At alt uti alt är sig likt.

Och Swerge bad lyckligt och rikt



N:o I o.

1 yst Bröder, Bacchus har somnat,

Det ma han fa.

Hans kropp af Winet har domnat,

Lät waggan gä:

Så sofwe luU, sä Avyssie luU,

Sä sofwe lull, lulla, lulla,

Tils glasen äter bli fulla I-

'i^ ^

Sä röd och hwit som en blomma,

Wär lilla Far,

Sen alla glasen blef tomma.

Insomnat har. Sä sofwe lull. etc.

Och waggan knirrar och knarkar,

Sä sofwe lull:

Och lilla Gubben han snarkar.

Han är sä full. Sä sofwe lull. etc.

Sof sött. Du fär tids nog waka.

När krus ock grlas

Begynna slamra och braka,

I Wärt Calas. Sä sofwe lull. etc.



Men sku \vi sitta och söf^va

Wår lilla Far,

Sä tör \vi kanske behöfwa,

Ett glas ell par. Så sofwe lull. etc.

Sjj v

Så sof nu sött utan q^vida,

Det blir där\vid!

Dig ingen Mara skall rida,

Ligg, ligg i frid! Så sofwe lull. etc.

* *

Hör Frmu, när BaccJius upA\ aknar,

Så säg oss till:

Kanske at Gubben oss saknar.

Och supa will.

Så sofwe lull, så wyssie lull,

Så sofwe lull, lulla, lulla,

Tils glasen åter bli fulla!



N:o II.

Jtvom hundra tusend Riksdaler!

Kom alldaora wällust och frö^d!o o

Kom hundra tusend Pocaler,

Och gör min lefnad förnögd!

Jag will kära Bacchiis nu blifwa

Din slaf och Din trognaste dräng;

Men J^emis ' åen skall jag- fördrifwa,

Med wåld ur min håg och min säng.

* * :ji

Sä lätom glasena klinga,

Wär sorg skall dränkas i Win!

Lät kärlekstoken fritt springa

Til aldrakärestan sin!

Han löper wäl mot med sin panna,

När BacchiLS han unnar oss godt,

Så mäter han wällust med kanna;

Men qw arter är kärlekens mått.



N:o 12.

min Bror

!

Knapt Du tror.

Huru högt jag Dig wärderar!

Aldrig har jag funnit än

Någon Wän,

Den jag älskat mera:

Ja, jag swär wid detta glas,

At så sant det går i kras.

Skall Du finna uti detta Bröst,

Oförfalskad wänskap

!

Och så länge som Du har.

Droppan uti glaset qwar.

Skall wår kärlek aldrig- skifta färg

Men stå fast som Berg!!!



X:o 13.

Käre Bröder.

Drickom Jllosis ska.1:

Han är döder;

Men i denna Bäl

W i Hans Namn uplifAva,

Oss pä resan gifwa.

Uti detta friska röda haf!

Denna Bisclioffs sleRven,

För wär \^'drd är blefwen

Älosis staf

:

Haf\\ et Han med denna staf\ven delar,

Phavao som kom med all ae^valt,

Konsten Honom felar.

Han med was^n och selar,

Plumpa neder som en tunna malt.

Slefwen A\ i ej spara,

torrskodde fara:

Marche, öfwer alt ! 1

1
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N:o I.

BOUTS-RIMÉS.

Helt tomt är mitt Schatoiille,

min lyra war i kra^,

men ändå pä mitt glas

stär Kungens namn i giill.



N:o 2.

KROGEN.

Vjif rum! — Hwad är pä färde?

Hwad är för sorl och skrik?

Wid Krogdörn full Musiqiie,

och mycke folck af wärde

med Jackor, skärp och band.

Hör ni! — med blä halsduken!

ni far med -piskjjeruqnen,

stär stugan ni i brand?

Bewar oss, ingen klämtar,o

är elden lös? — \va ba?

är krögarn död^ ^ ja!

där wändas han och flämtar. —
Hwar ligger han Mnnsjör?

Där ligger han wid disken,

den tjocka Basilisken —
incognito och dör.



Hwad han är blå om nosen

med blemmor, som af krut;

Kära Madame — Wet hut,

hugg till den där Matrosen,

wet hut — och ränn och ryk

Håll käfften trafwarlapper,

om du ^vor än så tapper,

så skall du luckta stryk.

Du Kyckling ^vill mig basa,

du slipper intet in,

nu så skall och dit skin,

)ag klappa till en trasa;

men si där wid sitt sprund,

där lig^grer han Kamrater,Do

så tomhändt och så flater,

med skorpan half i mund.

Nå si den stora Kaksen!

Ach Söta, släpp mig fram,

jo! det är han Madame,

Mor Maijas man på Laxen;

å neij — jo är det så.

Han käns igen med möda,

si ögonen blodröda

och näsan himmelsblå.



A intet dör han Gassar;

Spel opp en dans, sitt ner;

hwad sa du? — Si han ler.

En sup snart slemmet låssar,

UfF — ren han andas godt.

Sätt stopet tätt till truten,

spill intet pä Sourtonten,

lät honom kluncka smätt.

^ *

Hå, nu är karln galmiter,-

så blanck som Engelsk tenn,

ännu en sup, noch en;

da capo, Musicanter,

ur wägen Slödder — hut —
ut Byke och Bagage;

Slå opp en ny fastage,

och piska fönstren ut.
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N:o 3.

EN SOMMAR-NATT.

Träd fram du Nattens Gud at Solens lägor dämpa,

bjud Stiärnan pä din Sky mot morgonrädnan kämpa,

gjör ljumma böljan kall I

Slut ögats förlät till, kom lindra qwal och krämpa,

och blodets ängst och swall.

Ditt täcke gömmer alt, betracktom Floras gärdar,

hur skönsta högder syns som mörcka griffte-wärdar

där korss och spetsar stä.

En turturduf\ya gnyr, Mulhyador, Ormar, Märdar

ur sina kamrar gä.

sf: * Jfi

AVid källan är alt tyst, knapt rör sig minsta myra,

när mot dess klara djup Tiniaiites i sin yra

bespeglar Manens klot.

Pä Grenen af en Alm Alexis hän2;t sin lyra.

och slumrat Ayid dess fot.

^ ^ ^



Där ligger karet stjälpt och wattenkannan luta,

eij syns en enda hand än nägot kärl ingjuta;

sig hunden lagt i ring,

förbi i tysta spräng sig hararna framskjuta,

och dansa fältet kring.

* 5{« *

Än sitter lärckan tyst, sin gröna dörr tilltäpper,

i Räg-skyln nägon gäng den swarta fogeln knäpper,

wid Syrsans fräna ljud.

Helt lagt syns Swalans flygt, når Pan dess vvingar släpper

till .Regnets förebud.

^ ^ ^

Ur gräset skymtar fram- Ringblomman och bläsippan,

just där Sädsärlan sprang den Skogens nippertippan,

med sina snabba tripp. .

Hör Späda Sparfwens rop i busken där pä klippan,

Kip, kip — kipkip — kipp kip.

Kring Nattens Maijestät sig alt i dwala säncker,

mot rodnan af ett moln en äldrig Urna bläncker

uppä en Ättehög.

Bland drakar där pä gods, bland bloss och dyra skäncker'

Sig Phifo sagta smög.



'

33

Än rader Nattens Gud och ögat will sig sluta,

lägg bort din pipa Pan, Alexis tag din luta,

och sjung i skogens hwalf.

Tjst Fauner, gastar, troll, Cijcloper halt at tjuta

wid Edra jordeskalf.

Eij Spädoms-fogeln mä Aiignrens anda willa,

bjud tystnad uti skyn, lätt Neptun sig inbilla

han wattuhwirfweln för;

biud branta klippans spets at tysta floder spilla,

Apoilo lutan rör.

:j: ^: ^:

Befall! Sireuen sig wid stranden sagta löija,

bryt Cjijjidonejis arm, som rifs om hennes slöija,

och grumlar flod och elf,

eij Sunnan-wädret mä den minsta ihlning röija;

Apollo spelar Sielf.

* * *

Arackne släpp din wäf och lätt din ränning stanna;

Kan du ditt ömma bröst mot lutans wäld bemanna?

Neij, somna wid hans slag.

Viilcan lägg släggan ner, håll handen för din panna;

tyst nu! — nu somnar lagr.

— Belhuaii, Bacclian. qirnden.



N:o 4.

JNär lifs-bekymren mig eij qwäfwa,

så plär jag efter gamla wahn

så ungefärligen om dan

en tålf å Femton alnar vväfwa

af denna Sort så kallad dräll,

men när mig miöd och win eij brister,

som jag plär bruka jämt till klister,

så är min hand oändligt snäll.

* *

Jag opsatt Sexti alnar Ränning

och wäfvver nu som aldrabäst;

densamma till en bröllops-Fäst

är tingad af en Aboienning

och blir wid pass treqwarter bred.

Men som jag har så bålt at gjöra,

så knapt jag hinner handen röra,

så får den wäfwen bli i fred.

Ett Sterbhus har jag ut på Söder,

Förmögit Borgarfolck, bewarss

!

Kam har stått lik sen /. Mars;



mitt öga skäms, mitt hierta blöder,

men så är saken i hwart ord:

De Rimm jag hade införskrifwit,

pä Skeppet som blef wäderdrifwit

af Skepparn wräktes öfwer bord.

* * *

Pä Norr i Stora Wattu gränden,

ät en sä kallad Förlagsman,o

i yaniiarii wäntar han

ett stycke stuf med guld i änden;

men det nu platt ogjörligt är.

Jag wända at mig Trähafid hotar,

at Sloits-Canclie min skugga motar,

och Fröija rör sin Militaire.

* *

Och i behof är jag om klister;

jag skicka bort till Kastenhof,

uppä ett halfstop fick jag låf,

men Far pä tomten stog sä bister,

och idlig päcka på contant.

Jag sjöng på rim för hans Matrona,

men hon tog spännena ur skona,

och jag fick klister uppä pant.

* *

Så är Rätt-Rådighetens Tempel

i dessa swåra tider stängt,

jag aldrig kring i landet flängt



och lurendrägat falsker Stempel,

men altid sielf min Avahra wäft.

Nog ser jag andras snabba lycka,

men rättnu börjar jag förtycka,

at min afsättningr gär sä sträft.o o

* *

Jag dristar, fast mitt hierta bäfwar.

utbe mig burskap i mitt land.

Min Kung. som sett min lätta hand

och ofta lett ät mina Aväfwar,

at Han will med en nädio winko

Tillw ärcknings-Pra////7/z mig beskära;

Commerce-Colleginui i all ähra,

men jag — jag wäfw er eij Calmink.



N:o 5.

'

På Grijjsholm är alt för roligt,

men i Mariefred mins jag,

war Policen någrot swae,

och fastän det tycks otroligt

pä min ähra står det fast,

eij fans där en enda qwast;

Damborst, wiska eller Skåfwel,

är där likså rar som mat,

så den Ädle Magistrat,

tror jag — lefvver mäst af Såfwel

kall pankaka, lök och frat.

Där ser ut som Sancte Pafwel

hängdt ut bönedags--P/^7ffif;

Ingen Skorsten såg jag röka,

ingen matmor gå och stöka,

jag såg bara toma fat,

tallrik hwarcken djup el' flat.

Hela Staden genom söka

fans där aldrig en ducat;

men hwad tycks om sådan Stat?

Stadens wagt är en Soldat,

som tillika slår på trumma.



är han kranck, sä gär hans Gumma
lika döf och desperat;

slutlig mäste just in Suuiuia

hvvarje dödlig blif^va flat,

tänck, h\var huswärd är Castrat.



X:o 6.

BOUTS-RI.MÉS.

?Sär jacr A\-ill pä Kärlek fiincka,

sjunger jag som Liicicior,

om min fattigdom — gutar!

Om hur' Gudarna iuskiincka

mvcket malört i mitt Jflii.

Men h\vad skall jao- arme g /öra?

Frednckson tar meij i öhra

och en Palt min Coiicubiii.



N:o 7.

FRAGMENT.

VVid brädden af det glas, som stär min grafw ård nära,

Min Skugga tolcka will den glada Gudens ähra,

till Rörom i min hand sin gyldne pihl han ställt

och sielf i sockrets fragg sitt wäsend' sammansmält.

Du ömhet! Guda-kraft! — lätt mig din söttma känna,

och du! du Winets Gud! stänck nägtar kring min panna.

Ned om den glesa skog, där Mälarns bölja ler,

och Asp och lönn wid sjön sin gröna skugga ger,

där Fröi/as tempel syns, som ögats brånad hetzar,

kringhwärft af höga planck med taggar, spiut och

spetzar,

just innom denna borg en låg-ländt hydda sträcks,

pä dörrn står Blä Kanin och Niiinra ^6.

* :sJ

I detta Backi skrubb, det ingen hint förstöra,

var Ulla ff^inblad föds at werldens högtid gjöra;



En blomma aldrig än sä mildt ät Solen log,

och aldrig hörts sä tyst pä Akerbloinskmis krog.

På Barnets lena kind en fläckig rodnad strimma,

än plira ögat opp, än slumra det en timma.

5ä5

Behaglighejen tyst ^\'id hennes ^vagga satt, ^ ""-^^

uti en brandguhl stubb med silfwerblommig hatt.

Kyskheten klädd i taft wid waggan satt som amma,

frän modern i jjaulun det sköna barn annamma^

och Kärleks Guden sielf med blöijan flög och tog etc.
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N:o 8.

PAPEGOIIADEN.

Så börjas denna Fäst med gråt och sneda miner,

med flata skratt mot skyn wid dödens tyranie.

Hans rof a\ id-öppet syns innom ett par gardiner,

på Atlas-Vuådi2:c lagt och swept i pmynrie.

Wälan, kring denna mull där denna skyffeln skiner

i dag församlas wij.

* * *

J Wittnen till den pragt, hwarmed wår lilla döda

utur Naturens famn till Edra fängsel gick,

och J som styrt dess flvgt, beredt dess lust och föda,

betrackten hennes stoft et ringa ögnablick.

Besinnen hur' wårt prål är en bedröflig möda

uppå wår
j
orda-prick.

JjS ^ 4:

Hur' bäst en blomma skönt i tusen färgor prålar

sen wid Zejjhirens flägt hon öpnat sina blad.

i



Hur' snart dess wäsend flyr, förqwäfs af samma strålar

som tände hennes lif på Floras blomsterrad.

En slik Förwandlingslag min skaldgudinna målar

wid denna lägerstad.

* *

Hwad döden nederfält i dag han undangömmer

innom en aln hA\itt taft och några rimsor for.

Men pilen som han hwäst i tysthet han fördömmer,

och Avid JJiauMS thron sig redan brottslig tror.

En warelse så from Gudinnan siälf berömmer

uti sitt Guda-rÄor.

^ ^ ^

Rnapt i Dianas lund en Pappegoija andas,

så hög-grön i sin dräkt, så renlig i sin ans,

man purpurn stundom såg med ljusblå strimmor blandas,

och stundom i en punckt all werldens färgor fans.

Dess öaons klara eld lik daoren när den randas,

gaf en /7//;/;z^-glantz.

Min Skald-Gudinna Kom! — Kom at min sång oplifw a,

och lär mig — utan konst at sjunga fritt och ömt.

Lär mig at wid mitt spel åt hjärtat känslor gifwa,

åt öhrat et behag som eij så lätt blir glömt.
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Men du! Hwars tide-lopp mig är befalt beskrifwa

du ren mitt Snille tömt.

Ditt första lefnadsår, med manad, dag och timma,

för Averlden ännu dölgs och efwigt döljas lär:

En hemlighet för mig, at kunna Avist förnimma,

hwarfrän din wackra ätt sitt höga ursprung bär;

Pä hwilcken horitzont din födslo-stjärna glimma,

migr än en aäta är.o o

* * ^

Wäl gissas om din börd och dina Fäders wandel

kring Orientens kretz! Där man den sägen har,

at i en okänd Skog längst bort vid Coromandel

ett Ponierance-trkd din första skugga vvar,

hur' sen ditt späda lif, förmedelst list och handel

Holländarn till oss bar.

ii * ^

En Part tillägnar dig en Portngisisk stämma,

från någon dold min w id gamla Lisabon ;

Men andra twärt emot fast utan Avax och klämma,

ger dig en tysker börd för det du skrifAA^es — von;

snart åter will en an din födslo-källa dämma,

kring Elben eller Rohn.

* *



En annan menar dig frän Ceijlon och Madera,

där än utaf din slägrt skall finnas nä^ra få.o o

Jag menar eij derom, hwad skall jag mena mera

sen jag ej mera ljus kan om din födsel nä?
.

Men skull min meningr här tillägnas näeondera,

bifalles bäda twä.

* Jjs ^

Dock tycks wid Cijpenn Strand där idel skönhet andas,

där lust och kärlek trifs och idel frihet rar,

där alla lifsbeswär med sång och lek bortsändas,

som skulle där ditt lif begynt sitt första år,

och i den myrten lund där offerkärlen bandas

du rönt din glada wåhr.

rf: rf;

I winets liufwa must du nögd din tunga blötte,

ett skedblad körsbärs-Avin förlusta ditt behag.

Än mot din Egen bur du då ditt hufwud stötte,o

och än på minsta boss du tumla då som jag.

Till slut båd' döf och blind mot hwem dig och så mötte,

du bullra hes och s\vag.

^ ^ ^

Men ach ! Kring Cijperns fält, kring skogar, berg och dalar,

mig tycks jag ser din flygt och dina läten hör.

I min Inbildningskraftl Steglitzor, Nägtergalar,

inunder qwicka ljud kring dig en circel g]ör.



Än bläncker du i skyn, än i de gröna salar

där Flora dyrckas bör.

Hwad frihet ägde du? Hwad lustar i naturen?

Du somna pä din Gren, din sömn war lätt och fri,

trotz Skytten med sin pihl och trots.de wilda diuren,

utbrast din näbb i skratt, till hwissling, stoij och skri.

Men wällust följer harm, ditt högmod skull i buren

till slutet fängsladt bli.

Beskädom dä ditt lif innom sitt granna stängsel,

af sammanwridna järn, med reglar, lås och mer,

där watten blott och bröd som fangen i sitt fängsel,

och nägon enda gång en mandel man dig ger.

Sen du din plägning fått, ett grönt och sorgligt hängsel

kring Buren fäldes ner.

Ett hierta! — af din bild kan lätt en sanning lära,

at bäst det tror sig fritt och wet af inga qwal,

är det i boijor snärdt och Iris list så nära,

at all dess stolthet bryts i suckar utan tal.

Det låter fängsla sig, det ger den handen ähra,

som stört dess fria wahl.



Så myllas du då ner, at aldrig ljuset skåda,

at aldrig frögdas mer innom naturens prål,

At aldrig himlens pris mer med din näbb bebåda,

fast knapt jag tror Gud sielf förstog ditt tungomål.

Men sorgen 'år förbi och nu bör glädien råda. '

Skölg glasen, fyll en bål.
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N:o 9.

IMPROMTU.

Jag säg uti Mariefred,

hur' en Rådman mig helt nära,

gränsle pä en tunna tjära

satt och snarcka och säg ned.

Men i Telje pä min ähra

stog Herr Rädman och högg wed.



N:o I o.

IMPROMTU.

Ingen Skönhet på mig hälsar,

fast jag jämt dem trippa ser,

uti små hemwäfda pälsar

öfwer Dombron opp och ner

som husarer med Carpuser

flägta de kring PindeALuWn.

Men farwäl J lärdoms Muser,

nu står ren min fot i tuUn.

l Dl a 71, Baccha?!. q/iuidc?!.



N:o II.

WID NYÅHRET 1780.

An ger Solen lika wärma,

Jorden samma kyla har,

samma Lynnen ha wi q\var,

som när Adam sig beskärma

i sin trängsel och sitt fall,

samma stolthet styr wår Anda,

ät hwaran wij giftet blanda,

tills wär sorge-dae blir all.

Dygden fäller ännu tärar,

Oskuld lider liksom förr,

Falskhet lyssnar wid wår dörr,

Wänskap smickrar och bedårar.

Guld gjör alt till minsta korn,

än alt lefwande hörs knorra,

som i Sodom och Goniorra,

och än resas Babeis-torn.

* *



Prästerna i Templen läsa,

låfwa dygden fullt sin lön;

Fåfängt lockar deras bön,

fast än mörcksens Andar fräsa

och ur afgrund flamma opp.

Ar gä in, och aren slutas,

samma wränga suckar gjutas,

till fördärfwet samma lopp.

*

Barnet i sin linda skrattar,

ät wärt stoij och gyckleri;

intet mindre glada wij,

at det Avära lekar fattar,

sen Avij dolt ett sannings-frö:

Hur' dess tid är alt för liten,

pä den korta werlds-visiten

at fä andas, le och dö.

Döden i wär hydda wistas,

och wärt öga dagligt ser,

bäst som trädet blommor ger,

det till likbär fälls och qwistas,

och sä är wärt wäsen ställt,

alt i ständig willerwalla,



Borgar byggs och Fästen falla,

Tidens källor rinna snält.

Kom, oplyftom wära händer!

Kom du tidens Usline! — Kom!o

nalckas till den Helgredom

där sig Lifssens Klarhet tänder,

Sjung och tacka för hwar dag.

Gjut i tysthet ögats floder,

' och omfamna där din Broder,

V Jord och Himmel till behag.

rjs ^ ^

Böij ditt Hufwud ned till mareken,

med en blygsam blick till skyn

bäd' det hjärtat och den syn

Avist behagar den Monarcken

som i det fördolda ser.

Tacka Honom som förunnar

Oss med wära Spel och munnar,

wid Hans Altar falla ner.

Prisom Honom ömt tillbaka,

för all söttma af Hans ord,

sä för Bägarn pä ^värt bord,



som för A\ år beskärda kaka

åt ^\år wällust och A\'år swett.

IVlärckI — wår Gud hur' \y'ål Han menar

at oss Fikon-trädets Grenar

eij en blodig skugga gedt. \

Må w id Ahrets första timma,

Aoraet flv dit ingen A\et.

må Avår Hulda Öfwerhet

Swerjes gamla tro förnimma

på en bördig Foster-hjord.

Fridens Krantzar må Oss zira,

ännu under Gustafs Spira

glättigt dukas wåra bord.
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N:o I 2..

WID
NY-ÅHRET 1780.

Till H: M: Enke-Drotfuhigen i Badins namn d. jan.

IVIatt och dufwen som en Fluga,

nyss jag wakna, — J^g fant

hela häfwet sä charmant.

Alla kystes, alla buga,

mellan wagnars storm och dön.

Fröknar nego hela raden,

och hwar knekt i wsigt-Paradeu

hoppa pä en fot i snön.

Jag säg Fröken Frederika,

bar ett rosigt garnafyr:

Med rödt släp och coefiire

Fröken Stina stogr tillikao

som en Blomma i sin währ.

Alla fromt ett ord uttrycka:



lycka till, Ma chere! — god lycka,

lycka till ett godt nytt är.

* * *

Korss! Hwad jag har sufwit länge,

bäst jag gäspar — Gud ske lof,

dansar hela Fredriks-hof

i det gladaste omgänge,

och hwart hierta syns sä rent:

Med ny underdånig laga

till sin Drottning de sig wäga,

men jag kom tre dygn för sent.



TILL

K: S: S.

Ahid glad när du sa will,

aldrig nögd om jag dig mister;

när det ömma bandet brister,

är min skugga mer eij till.

Aldrig stär jag dä ock knackar

mer i dörrn med Espengren,

neij wid nattens blixt och sken

jag i Carons famn dä snarckar^

pä hans rodd till Elisen.



S7

N:o 14.

FÄGNE-SPEL

pä

Fader Hiiidrics Nniiisdag

onsdagen den ig ^an: lySo

Saninianstiinit wid Närings-Stället

Amsterdam

i Stora Hopar-gränd.

Knapt ^eppe hant ur gluggen ga in,

Trumslagarn knapt hant lyfta opp Pinn,

för'n Bergen med sin Oboe d'amour,

stog tyst på lur.

Ja oljan knapt i lycktan utbränd,

förrn Basviolen surra i gränd;

korss, Bergen blåste Oboé så sött,

at snart jag dödt.

Gräl-makar Löfberg, gammal och wahn,

wid krogdörrn stog och blåste Dulcian,

arbeta med fingrarna, prutta och tjöt,

och näfwen för krögaren knöt.



Men Akerhlonuuen snäl som en Avarg,

i röda mössan nicka så arg,

befallte oss draga för den och för den: —
Slog dörrn igen.

:iJ * fj!

Wassera! — hAvad den Bergen han sw or,

Fan måst sielf in i Oboe for,

han wille blåsa, — men ogjörligt, neij,
.

det klinga eij ! !

!

Ett Rör, så propert, — blanckt som en dag,

af swarfAvad björk, med mässings-beslag,

at det eij gaf sin klara kammar-Z^o/???,

säij mig raison ?

Lang-Anders med sin randiga rock,

\vid Basviohi stog grönögd och tjock,

och gaf sig åt diefweln till kropp och till Siäl,

på stunden slå krögarn ihjäl.

Grälmakar Löfberg guhl som ett lik,

förbanna sig och all sin Miisiqne,

och slog så Diilcian bums i wäggen och dog,

på nästa krog.

Jo -.i -'fi

Men Gumman! Hwad hon har för en Siäl!

Hon will så hjärtans wäl — och så wäl.

Hon gaf oss alla färsk-öhl fyra krus,

och hwar sitt ljus.



Och som det war Sauct Hiiidnc i dag,

och Hiudrick är en Skurck, det sad' jag,

sä skänckte och Gumman oss h^var en sin su

jag buga diup.

Wij drucko hennes skäl än en gäng,

jag buga mig och tog min Basson.

Lef käraste Mutter — i hälsa och frid,

Kamrat rör pä strängen och gnid!

Hurra, Wärdinnan hon är galant,

men ivärden är en skurk, det är sant.

Hurra och hurra ! hurra för wär Madmne,

pä Anisterdaui.



N:o 15.

TILL DEN 108^ DRAGNINGEN.

Jag will några Niimror ta

uppå lotterie och winna,

Anna J^o/mns-åotteY finna,

klädd till Brud i Upsala.

5 I är hennes Nummer,

nästa dragnincr har hon Man;

tro fast Spåman tyckes dummer,

blir hans spådom ändå sann.

Sji 5Si

Stina Anders-åoiiQr, jo!

liten Fänta ifrån Callmar,

i sitt fina hwita wallmar,

hwad skall man om henne tro?

Jag will just eij idlig skryta,

men på 56 — slå wad!

med sin häst, sin ko och gryta,

at hon narrar Jerker stad.



Sen nu Lyckan gynnat dem,

med god winst pa sina lotter,

tör Maria Hakans-åottQX

winna Numra 65.

Ren jag önskar henne lycka,

tills hon med en blygsam färg

i sin brudsäng, med sin krycka,

dimper kull i Cro7ioberg.

* *

Stina ^nders-dotterl — märck!

ifrån Elfsborg, som jag tycker,

82-an — sagta rycker,

ur det klara Spegel-wärck.

Sara ^ohans-doUer sedan,

skall pä niimra 62

blifwa rik — hon är det redan,

hoppet fröodar dem ända.



I S

N:o I 6.

TILL FRUU A***
Som förestalte Stillheten i

Prolog:

Till Operan Amphion.

Du Ömma röst! Jag dig tillber;

sjung! håll wår längtan eij tillbaka,

sjung! om den Sällhet som wij smaka

wid Gustafs Thron, hwars glantz du ser.

}a! när din säng hans låf förkunnar,

sä ropa Folckets glada munnar:

sjung wackra röst, sjung ännu mer.



N:o 17.

109. DRAGNINGEN.

25 är intet dummer,

36 — och 41

utgjör hwar för sig en minnner,

och bör spelas widt och bredt.

Ja! jag håller en färsk hummer,

mitt pä Stenströms källar-golf,

och jag dristar trygt bedyra,

at en Terne gjör Numra 12,

56 — och 64. —



N:o i8.

ELEGIE.

Turtur-dufwan med sin maka

Kuttrar in i Skogens wrär,

Regnet pä. min ruta slår,

^ophiirs skyar slå och braka.

Ja! jag måste ock bejaka,

sorgen om mitt hierta rår;

Si mitt rum så tomt det står

med en danck uti min staka,

och i Stopet ingen tår.



N:o 19.

IMPROMTU.

Mollberg satte sig at supa

midnatts-tid pä Lilljans-kxog,

söp så plumpt så krögarn dog

och min fot med lyran stupa

på en Anckare i wrån.

Drick Kamrat ! war sista ordet,

Krögar-Mor låg under bordet,

och i rensten äldsta Sohn.

Öhlet rann och liuset spraka,

gålfwet jämt i wågor flöt.

Än med en. Eketrisk stöt

tycktes jfophiir disken skaka,

så at glas och flaska föll.

Än en blixt, —- hwit som ett lakan,

Rasta Skorsten — bums i gatan,

men ändå min Kruka höll.

lutan, Bacc/ia/i. qwäden.
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Bakiis ropa sielf — och swara,

gömd i qwalm och heta moln;

Skumögd jag, säg eij den skaIn,

den han täcktes mig förwara,

och nu räckte mig sä stor:

Drick, sad' han, — hwad jag w ill unna,

Lägg din Lyra pä min tunna

och dig sielf pä Krögar-Mor.



N:o 20.

TILL K: K: S.

1 Största min Sal

en dukad OvcJ

jag låtit nedfälla

trotz aogr och förtal:

Där skall jag framställa

ett slags Pimpenella

ur Rehners Pocal.

Jag läfwar dig ock

en stockfisk sä tjock,

så tjock i hwar fena

som tjockaste stock.

Du torde wäl mena,

jag klingar allena

med kittlar och läck.

^ ^ ^

Neij men, fast du ler,

jag stint på dig ser^



Jag låfwar dig smaka

en socker-gryns-kaka,

tillredd af min maka,

just inkom för Er.

* * *
,

En bla-kohl min Bror!

sä tunn som ett flor,

sä saftig och härlig,

med murcklor Signor.

För ögat begjärlig,

för tungan förfärlig;

Ske tig som Tu tror.

:f: .t

Tro fritt! som jag sagdt,

mitt bord med all pragt

skall swigta wid skälar

med klingande tact.

Men Bror om du skrälar,

ger stickord och nälar,.

sä hämtar jag wackt.

* . * 'v

Den liusblä Arm ien

med krokiga ben,

med rostiga plitar

i Spinhus alléen,



På den jag eij litar;

jag sielf i små bitar

trancherat Captaifie.

Då intet Guds-låhn,

neij mig långtifrån,

i Hoon sök cortktter

Förlorade Sohn.

Du flyr mina Rätter!

Jag har intet bätter

i dag på Plateann.



N:o 21.

BACKl CALENDER.

1 ^nniiavn manad, — gu tär!

så kjöpte jag mig en wäst af drap d'ap,

sen kjöpte jag i Stakens gränd,

en rock nyss wänd.

Och uti Marfil mänad, Cousiu!

sä köpte jag oändeligt fin,

en nattrock af pärl-färgadt Satin;

slä i mer win.

Hurra! frän Mars till Maij kära wän,

sä had' jag ingen Fyrck mer igen,

och hwarcken böxor, rock eller skor;

drick drick! — drick min Bror!!! —
Frän ynnii, ^nlii — sä till August,

intill September, Söt och förtjust,

sä satt jag naken, full och fuhl,

och sä kom Ju hl.
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N:o 22.

FRÅSSAN.

I^^nart är jag ryckt ur tidens sköte,

och snart ur Baki armar förd;

Farwäl du saft, du söta skjörd,

som under AVingärds-männens möte

nu prässas wid mitt lefnads-slut:

Förtwiflan kom! Kom wid det ropet!

Kom slingra repet ikring stopet!

och häng mig sen jag tömt det ut.

* *

Mitt kärl, som fordom Lif och lusta

i sina warma droppar gaf,

står tomt och kullstjälpt wid min graf,

dä andras krökta halsar pusta,

ikring det bord där förr jag satt.

Jag Brödren ser i Öhl-Culisen,

med tobaks-Piporna kring Spisen,

men pä min Spik en annans hatt.

*
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Nog skönjer jag när Preses dricker,

hur' han med tobaks-Pipan tänd

wid bordet mot den ena änd'

sin krönta ståncka ät mie sticker:o

men han som jag ser blindt och snett,

min mund tal intet mera smaka,

lik Flugan pä en sockerkaka,

när innanredet är för hett.

* *

Min wän med stopet nnmra /j.,

rödblommig som den skönsta ros,

sä stursck och fräck som en Matros

med I o pund i engelsk hyra,

fördömmer mig till Afgrunds diup;

han hade lust mig söndersäcra,

om jag eij i min kulna plåga

wid Paroxijsmen tar en sup. •

* *

JMen neij !
— förgäfwes denna tunga

en enda droppa mer förm_är;

hon knappast hwäser fram gu tär,

förn kölden uprör blod och lunga

och benen domna i min bädd.

Min hand blir is, — min näsa watten,

min fot som ålas — och hela natteno

regerar Siälen yr och rädd.



Ja! där som fordom pä min kista

en grön och skymlig Flaska stog

står nu en skal från Lill/ans-krog

med Ölostwassla till mitt sista

och hafuersoppa i mitt stop.

Ett turkiskt papper med jalappa,

en tom Boutelje och Docforus kappa

blir boupteckning alti-hop.



N:o 23.

PASTORAL.
Till K. K. S. i IVesteras.

r arw äl min fordna lycka,

min Herde och min Hjord;

mitt lilla glada Bord,

som jag för dig besmycka

med skönsta fruckt som fas,

Farwäl, jag kan eij Tänger,

min Danion sig nu swänger

i Westeras.

^

Korss! korss! — hur' du lär flacka

kring Fröija yr och wild,

mig tycks jag ser din Bild,

gult skärp och ljusblå jacka,

med fint och knypplat krääs.

Och hur' du ät mig skrattar,

när du din Brud omfattar,

i Westeras.



Mä eij mitt hjerta brista,

jag honom saknat har,

i fulla fjorton dar,

O Gudar lätt min kista

af Caron hopa-slås.

Min Damon! — hwad du dröije

hwad är som dig förnöijer,

i Westeras ?

^ sjs

Han skulle endast fara

uppä en kort visit

på några dagar dit

och köpa Gurckor bara,

en Kagge med sin Sauce:

IM en ack! En ann Herdinna,

förmått hans hjerta winna,

i Westeras.

* * -Y-

Kom trogna herde åter,

med dina Gurckor, — kom!

och till din Brud wänd om,

som sitter stängd och gråter

innom tre starcka låås,



tro intet, Lilla Hierta!

tro intet dem migr swarta,o

i ll^esteras.

At jag sa är förskuten.

det wäller en allén,

jag känner henne ren;

Den Snipan snörper truten

liksom en Fiske-mas,

hon ideliga ljuger.

och ingen är sä sluger

i IVesteras.

Hon bodt med mig tillhopa

i Stora Hopar-gTknå:

nog är den tässan känd,

hon kan ett gälf knapt sopa,

knapt skillja Räf frän Gås,

hon will ett hushåld styra, —
neij intet slika fyra,

frän JVesteras.

^

Men at hon har en tunga,

sä hal liksom en åhl,



förtalar Pehr och Pahl,

kan styfwern slugt utpunga,

ah! c'est iin antre chose.

Marek hennes ögon bara,

fins sämre gammal Mara

i U^esteras.

Om Tirsis, om den Sloken,

och mig hon mycke sagt,

at jag gätt mellan wackt

med huckle åt Horns-kroken

och snyftat det förstas;

Neij Danioii, nu jag gråter,

kom troena Herde åter,o

från IJ^''jteras.

* *

Du Herde wid min sida,

ställ bort min blomsterkorg,

bli åsyn till min sorg,

bli wittne till min qwida,

och på din pipa blås.

Lätt Danion mig förgäta!

Fritt sina Gurckor äta

i IVesteras.

* * *



Fritt mä han mig förgäta,

jag Dainon nämna kan

i skogen för Tyran,

min hämd skall honom fräta

och gnaga'n i hans bås;

en annan Melicerta

mä ta hans lumpna hierta

i IV steras.



N:o 24.

• TILL L. . . . .

Skal, juhlafton IJJ^-

Om någon ränner mot mig burdus,

när jag är glad och fredlig,

och raisonerar plumt i mitt hus,

den är JU obeskedlig.

Klandrar han mitt Avin och mat,

slår jag den Gynnarn pä truten,

och om han blir desperat,

sä tör jag kasta ut'en.

Men will han med leende mine,

Louisas skål förkunna

sjunger jag; slå i mer Avin,

utaf min bästa tunna;

bland oss båda,

skall då råda

muntert lynne, Avänlig syn,

och Boiiteljen

hela helgen

spruta franskt till skyn.
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N:o 25.

TILL K: K: S:***

Uu mitt rum tillredes

eii stor Festill i dag

med win, alt af ett slag,

och en Rätt likaledes
"

från Teli/e med sin swål;

en koror skall framsatt blifAvao

med limpe-bröd en skifwa

och Sirap i en skäl.

Kring Bordet skall man draga

en duk af bolsterwahr;

den knif och gaffel har,

mä sådant med sig tagra
o o

för mer beqwämlighet.

En Silf-sked kan man äga,

men den, om jag tors säga,

ger ämne till förtret.

* ^- *



Man wet den klara glantzen

förbryllar syn och hand,

dessutom litet grand

hon stått på AsistenceiL •

så ungefär ett åhr.

Täcks Herr Kamrern mig tjäna?

och mig ett saltkar läna,

detsamma som i går.

Hwad mer kan bordet fela

är win-glas af de små;

jag har wäl ännu tw^å,

men om de woro hela,

så wore allting stort:o

Emedlertid lik mycke,

skall alt med smak och tycke

bli wärckstält, sagt och gjordt.

* * *

Så blir då min beoräran,
o

förmodligt det ock sker,

at min Herr Kammerer

gjör mig i dag den ähran

— Belliiiaii, I>acchaii. qicadini.



vid wanlig middags-stund;

Hwad hjertat will, — man gif\v

för öfrigt jag förblifwer,

med Piga, Fruu och hund. —



N:o 26.

TILL H: A: PH:

0111 intim: om hnsnnii.

A t se sig född wäl wäxt och stolt,

bli kyst och klappad af de gamla,

sen kring en bonad tröskel famla,

med gula skor och Swanskins-kollt,

så af en trumpen Skugga tyglas,

till bok och griffel hwar minut,

på nageln af en Rak-rem pryglas,

och baktill blottas för en stut.

Och sen det stoijet är förbi,

snart Lifwets yra lekar slutas,

då börjar wåra qwal utgjutas

i tårar och Melancholie.

Då sjungs om Damoii i det gröna,

då kittlar öga, mund och läpp,

till dess så pirrögd wid sin Sköna

man fullwäxt står med hatt ock käpp.

•f: * -i--



Där stär jag nu — jag Pindi Avrak

som Hercules på skilj o-wägen,

om hus-rum ' nödig och förlägen,

blott under nattens kulna tak.

Hwart skall jag flytta? sen' ur Skutan

mig ödet lyckligt bragt i land;

wid Backi tempel ligger lutan,

och fästmön winkar mig wid strand.



N:o 27.

TILL M: J: M: G.

Pä Munmiens en morgonstund.

IVIed Skorpan mellan tummen,

emot en Cajfi'e-Sk'kncV,

sä sitter jag hos Miimmen

och hwisslar på en bänck.

Den glada Lärckan spelar

wid Orrens knot och knorr,

och med ett ståndipt morro

en hund och katt craquelar.

* *

Malena står wid Pumpen,

nedhukad mot en Såå,

glor opp ibland så trumpen

på hönsen där di gå.

Än skurar hon ett bräde,

än på en rostis^ nubb

hon hänger opp en stubb,

en trasa och ett kläde.



Innom den gröna gången

en spräcklig grå Kalkon,

wid pumpen högst på stången

förbittras i sin ton,

en tupp wid rendeln plåckar,

och med en slingrig mask

han guhl-bent, stolt och rask

den swarta Hönan låckar.

AVid trägårds-grinden åter

utur en låg-ländt glugg

en Ruggig Dogg i miugg

sitt stängrda lif begråter.o o

kring-hwärfd af gnagda ben.

För sönder-slagrna diskaro

han tyst på SAvantzen Aviskar,

och slikar stäfw an ren.

^ '-^ ^

AVid Plancket diupt i mullen,

en kägla ligger kull

och klotet fullt med mull •

från förra d2iOS-Patroi!//en

i oryttjan trillat ner.

På taflan. kast stå taana: — —
och Pipor sönderslagna

man i hwar winckel ser.



Där stegen står och wickar,

en guhlbrun, yfwig Ratt

sig pä en spjäla satt

och sina tassar slickar

wid den opgånde Soln;

den ena Ungen jamar,

den Andra trasan kramar,

som ligger qwar pä stoln.

* --i-- *

Hwad Skönhet i naturen,

hwad fettma i hwart spär;

Frän kyparn där han stär,

till sämsta Lif bland diuren

alt bildar Paradis: i

Alt lust och löije bädar, § \

men, ach min syn eij skadar

^eannette och Louise. j



N:o 28.

WID FR: FRIH: H**NS DÖD.

i' örgäfwes Kärlek sig bedröfw ar,

och fåfäng är hans bittra grät:

när döden i sin mörcka ståt

innom hans glada rymder ströfwar

och kräfwer ut naturens rätt:

Bestört han på sin koger hwilar,

Hans fackla slocknar, och hans Pihlar

af döden krossas jämt och tätt.

•'f- *

Nu mägtar han eij mer förswara

två Hjärtan i sin lugna wåhr,

som endast fått i några åhr,

hAvarandras lust och hugnad wara:

De måste slitas från hwaran;

Straxt vid en så beklaglig timma

alt Skönt som kringr hans altar stimmao

bland Nattens skuggor tyst förswan.



Ur kulna skyar wädren hwinte,

den bleka stjärnan bran och skalf,

och mahnan sanck i Skogens hwalf,

och Herdars spel de hördes inte:

hwar Fogel under wingen såf;

En storm brast ut mitt i det lugna,

wid wattnets forssar träden bugna, .

och Regnet skölgde Floras håf.

Du ömma Man, som mist din maka

och denna sorge-mälning ser,

din grät är billig aldrig mer

kan Kärlek ge dig den tillbaka,

som om ditt bröst sä ensam rär:

Betänck, hon likna dig sä nära,

till blod och hierta, dygd och ähra,

at skilnan blott blef kön och ähr.

* * *

Men hör dess rop ät dig tillbaka

inunder Stormens blixt och hot:

"Snart skall du från ditt mörcka klot

"i ljus och klarhet till din maka

"oplyftas mellan Änglars häär.

"Mitt wäsen skall med ditt förenas,



"ty hör din kind från tårar renas,

"fastän du har min aska kär."

Så träd till hennes grift allena,

med ett af oro kyligt blod:

men spar din A\ arma ögna- flod,

ditt stoft tör tiden snart förena

med hennes lilla Ädla mull.

Emedlertid må Kärlek hasta,

at hennes mvrten-krona kasta

i Dödens armar tårefull.



N:o 29.

TILL HERR BAR: v. V
För en Fattig Skrifirare.

Smidd som Fången i sitt järn,

Avid en tung och stundlig börda,

ser jag lyckans wänner skjörda.

Utdrag, Aiiibe, Tern och qvarter

IVlen ach ! Himmel I ! ! H^vad får jag,

som i hennes tempel trålar,

som wid Castelletten trålar.
o

och strör Ziphror natt och dag.

AfFta man min Skugga ser

wid pulpeten hela natten,

då mig knapt en kruka watten

Lyckan i belöning ger,

och min middag mången gång,

till min stora lisa hastar,

när i Sömnens famn jag kastar

all min oro, hot och twång.



I en brun och sliten rock,

'

innom hwilckens tunna delar

dagen syns och wädret spelar,

skyr jag Gäldenärers flock.

Knapt tror jag, att ännu ullen

blifwit Avalckad till min hatt;

ty i brist pä ull i kullen

gär jag barhufd dag och natt.

Ja! jag nödgas i min nöd

för all werlden ömt bekänna,

a t jag gjärna bytt min pänna

mot Soldatens knappa bröd.

Men jag har eij orckat ut

öfAver tröskeln till at stiga,.

för'n min kropp har måst ge swi'

för mitt modiga beslut.

Stolt AN id Pukors klan^ och döno

Barnets arm i hjulet krökes,

straxt min arbets-timma ökes,

utan minsta winst och löhn —
si man pä min bistra minef



hur' i den förtwiflan lyser,

hur' min kropp i Wedbon fryser,

och hur' Blomberg tar mitt skrin.

^fi ^^^

Knapt Barbarens Tjenste-hjon

willja sängen med mig byta,

men när får mitt bröd jag bryta,

swara mio- iTiin Herr Baron?

Hungern griper mig sä an

och will mig snart lifwet neka:

Lätt Er förbön den bew eka

som min klagan stilla kan.

Thiinius.



WID ASS: E. SAX

DÖD.

Et: äclclt bröst, ett Redligt Sinne.

ett Menskj o -hjärta fromt och hitt,

en pröf\vad dygd pä mänga sätt

skall skildras af pä detta linne,

med Snillets eld och konstens drag.

Sielf Afwund bör min tekning; täla,

enär det hjärtat jao- A\dll mäla,

ren Ivdt Förcränolig^hetens lag.

^

Bese I nu detta stoft som hwilar,

at en o^äno- samlas pä den dag.

dä wid det sista dunder-slag

ei] mera dödens köld och pihlar

Naturen mer förfära kan:

MärckI dä innom den mull du skädar 1

Hur" i de minsta lifwets trädar

och i hwar ädra dvoden bran.



War döda wän med stilla seder

war wahn sin Averld at genomgå,

ibland i Lyckans Tempel stå,

ibland sagtmodigt träda neder

med jämna steg och stadgat wett:

Till Guds Försyn och till det Höga

hans hjärta lyftes med hans öga,

och han Avar glad i ljuft och ledt.

i: * :•:

Nog såg han ofta lyckan stråla

ikrincr sin skuoraa som en Sol:o Do ^

men på hans gamla Embets-stohl

knapt skenet föll, •— det måst han tål

och kanske log han åt dess glantz.

Eij Guldets färg hans syn förledde,

eij nästans gråt hans dryck beredde,

och ingen annans bröd blef hans.

En Usling med sin säck och krycka,

som sökte Menskiors hielp och råd,

fant wid hans röst ett förebåd,

båd' till sin räddning och sin lycka,

och från hans tröskel skildes ömt.



Hur' mangen gäng har wäl den Sju

dä han sig läskat' ur sin kruka,

hans namn Avälsignat och berömt.

* * --iJ

Hur' har en älskad Maka funnit

hans ordning- och hans trogna röst?

Jo, säkert ned kring hennes bröst

har ögats bittra klagan runnit,

och tusen suckar fölgt hwar tär.

Men den som de Förtryckta wärdar

skall skicka lugn i hennes gårdar,

fast hennes Sol nu nedergär.
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N:o 31.

TILL MADM: M: J: G^^*^

Jr rögderim uppä Patenter

skänkas små Marior grjadt
o

under klang af ^nstnuuenter,

trumslag, polskor, stoij och skratt.

Halt och döf en Jeppe sågar

på en utnött basviol,

sig till Maljas lucka wågar,

wid den nyss upgå'nde Sol.

Norr-malms Spelmän och Poeter

anse denna dagen stor,

IVetzeu lunckar tjock och feter,

med ny "pung-pernqiie och skor,

och Torn-vägrtarn i Maria

Avrålar ur sitt J^aldthorii till,
—

en bedröflior Litania,

då han dagen fira will.

— Bell i/i a >i, BaccluDi . qicäden.



Den med Huckle, den Stads-wagten,

som sig främst i Spetzen högt!

Hör hur snält han stampar tacten,

i sin skinpäls med sin fent.

Och den där som stinn och bleker,

full med skörbjugg stär sä sur,

märk! hur fint hans tunga leker,

pä sitt Oboe d'aniour.

*

* ^ :ji

Klang! Trumslagarn rör nu trumman.

Piparn blåser ung och qAvick:

H\var en får sin winst af suninimi,

men Poeten knapt en nick.

Lika godt, lef nögd min Sköna

med den winst som hälsan ger,

at en lycklig framtid röna

än i Femti år och fler.
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N:o 32.

TILL H: EX: R: R: G: C. F. S***.

Mella11 Nordan-wädrets ihlar,

pä en wredgad Jophiirs dag,

som fram glimmar i hwart slag,

klädd i gyldne moln och pilar,

qwäfwes jag af rök och damm.

Snart Tartar n sitt swalg opläter,

bullret hörs, — det bullrar äter

och i hwirflar rullar fram.

*

Swalan lägt ät mareken flyger,

Fjäriln Blommans ho ning skyr,

Biet till sin Kupa flyr,

Fisken sig ur wassen smyger,

Lammen skocka sig ihop.

Hästen stolt, — wid slaget domnar.

Herden under Eken somnar,

blundar wid Herdinnans rop.

^ sf: ^

i



Alt hwad ögat kan beweka

at beundra dagens prål,

bildar dödens gjöromäl;

blomstren wissna och bli bleka,

Skogen swartnar tät och lium,

Wattnets gröna forssar häfwas,

och med dubbel fasa qwäfwas

ned i sina dolda rum.

* * *

Skörde-mannen Avid sin lada

kastar lian, — och bestört

torckar ögat med sitt skjört,

under det at fälten bada

och hans stuaa står i brand.o

Barnens skrik kring nägden höres,

Hjorden rähmar, — alt opröres, •

Himlar, watten, luft och land.

^. t. ^^

Men mitt bläckhorn med sin pänna,

som bredwid min lyra stog,

blixtret öfwerända slog;

Strålen bran så klar som denna: —
Ach! hwad hiskeliga larm.



Eol flyger wild och galen,

än en ljungeld gjör Pocalen

i min hand förevid och ^varm.

Slika sken, som ännu liunga,

tände himla-hw alhvets gräntz,

när för Eders Excellence

jag beredde mig at siunga,

lycklig med min ringa lott:

Mänd' mig yophnr wille neka,

med min säng och spel beweka

Dig du milda Swerjes Drott?

:j: * *

Neij ! jag knapt mitt wäsend' saknar,

för'n Regnbägans swala fläckt

lackar fram min andedrägt,

och utur det qwal jag waknar,

nalckas jag Ers Excellence!

Tillät mig en näd begära!

som mitt hjärta rör sä nära,

sielfwa Ämnet redan käns.



För en wän jag modfällt beder,

ma. Förtjensten hugnad bli;

Hela wårt Artillerk,

Man från man i alla leder,

ropar hur' han dem tillhör;

Nådig Herre gläd hans Sinne,

göm hans wälfärd i Ert minne,

och min Skaldedigt förstör.



N:o 33.

TILL H: K: M:
underd:

Om Ers Maijestat tillåter,

at Dess ringaste Poet,

Dödens \välde till förtret,

ur sin säng skall upstå äter

till ett glas champagne-win:

och om Skaldens matta tunga,

än en gäng fär läf at sjunga,

med en Gijhiborg och Dalin.

* * :•:

Si sä will jag med min lyra,

wid dess saota klaner och döhn,

i en underdänig bön

Lyckans wäld mot mig bedyra

frän min wagga till mitt slut;

Wäl Dess Altar för mig röker,

men den mängd Gudinnan söker

stänger mig ur templet ut.

* * *



Där dess höga winster dragas,

söker jag en tjenst och löhn,

men Gudinnan rik och skön,

låter eij en skymt updagas

i mitt låga, mörcka Skiul.

Om Ers JMaijestät behagar

gilla lyckans hårda lagar,

dör Poeten innan juhl.



N:o 34.

IMITATION AF POETENS N: N:

VERSIFICATION.
Elegie.

Ja! grymma ögnablick ! för hierta, syn och öhra;

Ach! mer än bistra blick;

wid Dödens kulna nick

en femton-ahra mull min högtid will förstöra,

i mörcka täckn swept, hwars snibbar mareken röra,

det skrider immerfort: — — — —
Till Sanct Maria Port

Lik-bjudarns hwita hand syns det benranglet köra

som wist på femti åhr eij bordt

min sorg, — min häpnad giöra. y

Ach om jag nånsin kändt den södra malmens fara,

Licette eii blifwit känd,

eij i Ur-ivtiders-gmnd

jag med dess ystra stoft behöft min skugga para,

eij Trahand bjuda snus, och wid en sup förklara



at hon min Fästmö w ar:

nu har jag som jag har,

min Skönhet i panlun hon grinar som en Mara,

mig tycks vid hwarje suck jag drar,

ber hon dödgräfwarn s\\ ara.

*

^ Dödgräfwarns magra hals sig opp ur diupet räcker,

och skäfwehi yrar mull,

än utaf knokor full,

än mellan Rottors spräng — han den i marken smäcker,

och som en Jordens träl i stoftet sig betäcker,

helt känslo-lös och kall, — —
men blodets heta swall,

opglödgar mitt begär, och hela hiertat kläcker;

min sömn, min glädie är nu all,

och sorgen ögat wäcker.

:5s * *

\Yid böne-klockans liud pä denna klago-dagen,

min bittra grät begyns.

All Skolens ungdom syns

med saffrans-bröd i mund och buxbom pä opslagen,

med rundt och pudrat här, med sorgband i skjortkragen

gä par-tals frammanför:

Den dufna kusken kör,



kring multna Grifte-tak innom den stängda Hagen.

Hwar minsta knoka Hjulet rör

ger mig ett styngn i magen.

* *

Oändligt detta bröst,, det pinas i sin wäda,

när wid min gråt och säne,

de Sköna någon gång,

som denna Sorge-fäst i öpna fönster skåda,

med bjärta ögnakast min brist och frögd bebåda,

och plirigt på mig se.

En wacker mund må le,

må i en Damons bröst en Im eld ge klåda,

men Skönsta barn än må det ske,

at min Licette bör råda.

* * *

Man wet, hwad lyckligt ägs, man glömmer dyrt wärdera.

Den skönsta harmonie

förbyts i stoij och skri,

när den för länge sjungs och gnolas utaf flera;

Man pimplar hoglandswm —
- omängnas åt Madera,

ombytlig smak och drägt;

O ! dumma menskj o-Släckt ! !

!

Men ach! Licette! . . . Licette — hon andas intet mera.

Hwi krossas wäl ett kärl så täckt,

af sådan dyrbar lera?

* * A-



io8

Fördölg dig dä Licette! innom de murckna bräder,

som ren din aska stängt;

mitt öde är befängt:
o

sä snart jag till ditt kön med gifte-tankar träder,

de wissna i min famn, och deras lena kläder

en lik-lugt dunsta fram.

Ske kärlek efwig skam!

Cijtherens lumpna Ö, med bloss och wästanwäder,

jag agtar som et skarn, ett damm, —
och nu en sup mig gläder.



N:o 35.

TILL H: B: A*** . . .

wid öfwerltimnandet af Sidpitii Fäst.

r^rämst bland Backi hjeltars flock

stieer fram en Sexton-lödigr

:

. Erensngga — hes och nödig

buaar i sin mörkblå rock.o

Och JVolfdauer wid hans sida

står så pussig, brun och blå;

under det at benen skrida,

le och nicka båda twå.

Meisner Oehlheim i guhl wäst,

med lång-böxor af charlakmi,

med monsiagen krökt kring hakan

och et stop i bältet fäst,

bugar sig och stopet fattar

at förkunna Baki lag.

Tillåt at han står och skrattar

åt sitt öde för hwar dagr.
o



IVauneninacker! nyss ophielpt,

will sill skugga förödmjuka,

mot en kullstjälpt blomsterkruk

han sin tömda ståncka stjälpt;

men de Andra Connnendeurer,

Berko! — Awall — Osteniian;

mindre dufna af Uqiieurei\

buga djupare än han.

* * *

TruudniaiL i sin swarta dräckt

Templets nycklar bär sä wördi

och ifrån Cijtheren bördig

hwar Prestinna niger fräckt,

JenseiL med sin breda titel

bugar sig med oration.

Summa, hela wärt Capittel

bugar diupt för min Baron.



III

N:o 36.

UNDER KONGL. MAIJI5 WISTANDE

I SANCT PETTERSBURG.

ivnapt had' krigets blixt och pihlar

slocknadt kring Cathrinas trohn,

knapt så hög och dyr Person

som pä sina lagrar hwilar

rönt den söttma friden grer:
o

För'n dess stolta Stad och Rike,

som ett Rom Trajaui Like

innom sina borgar ser.

* * *

Knapt en Romanzow sin Klinga

segerkrönt i bältet gömdt,

för'n de glada Nyinpher ömt,

ömt ur sina fängslen springa

i en lätt och ledig skrud;

Sång-Gudinnorna sig para

med en härdad Kämpe-skara,

och ApoUo äskar ljud.



Gustaf förd pä Rycktets wingar

ren sin ankomst badad fann,

Ceres sjöng och drufwan rann,

Moscoiriteii ännu swingar

olad sin hatt och hurrar tätt.o

Pä twä hjässor, dem Avij wörda.

Kronans tynad och gvldne börda

blef nu näcrra timmar lätt.

Dyre Kuna ! Du laprar winner,

fast eij med en blodig famn;

Sielf Cosnqnen wid ditt namn

nägot lent i blodet finner,

will bli känd som Swerjes wän

hwad skall dä Ditt Folck wäl mena

wi med klagan Oss förena,

tills wij fä wär Kung igen.



N:o 37.

TRE REMMARE.

iViovitz- skulle bli Student,

han Ujjsala betrackta,

börja mumla Excellent

Grmiintica Contracta.

Dum och tjock

hic, hec, ho c,

han sig genast lärde,

hyrde sig en svv arter rock

och Flodbergs öhl förtärde.

* :i: %

Där satt han som Misantrop,

sä röder som en Valmo,

med sin ståncka mot ett skäp

och conjiingern nino.

Hur' han drack,

öhlet stack,

8. — B e 1 1 )ii a II , Bacrliaii. qiciideii.



Kärlek hjärnan brydde,

Movitz tog sitt pick och pack

och Lärdoms-sätet flvdde.

Med en wredgad miiie han tog

bäd' Piiphendorph och Grotius.

och dem dikt i wäggen slog,

sä bister som Stijgotins.

Sjöng hurra!

skrek werda!

och ät Krögarn panta,

lexicon, coloqiiia

och Zopheiis variauta.

* *

Tre Studenter, certini tre,

till Stockhohn sig utstyra,

stanna pä Tre Remmare

i Skrubbet nnmra 4.

Movitz stolt,

i sin kolt,

satt sig där som Preses:

drack sä bält — sä det war bält

och utgaf nya Thtses.



Första Théses blef nu den,

om med Moraliteten

enligt är för Baki män

at ändra om dieten.

Pro och ]3ro,

contra — jo,

neij och jo nu skälla,

Movitz ropa Posito!

och posito skrek alla.

Andra Théses blef den här,

Hwad skillnad sig besticker,

mellan öhl pluraliter

och en Person som dricker,

Ratio JO, — — —
dubito — —

skrek en och orera,

Movitz ropa habeo,

och kyparn slog i mera.

* * *

Tredje Théses skulle ges,

men Préses damp af stohlen,

och en opponent sä hes

damp med i capriolen..



Fi-^dman kom —
Philepoin —

med Mnsiqiie och flickor,

och. de lärda \vän de om,

som x\snor och Boriekor.



N:o 38.

DEN 16 JUNll 1777:

Hafwet bullrar, wagen fräser,

Jophiir glimmar pä sin Örn,

Stjärnan darrar, blixtret hwäser,

Eol hwiner i hvvart hörn.

Thetis gömd, ur böljan kikar,

wrider wattnet ur sitt här,

i de bottniska hafs-wikar,

där en Swerijes Kung framgär.

* * *

Neptnn ropa: tag min Gaffel!

Jophnr buga mild och kär;

Pan han ropa, — till din taffel

Alt mitt willbråd jag förär;

All Olijiupens Guda-skara

sjöng kring Swerjes kung sä här!

S\\ ensk och Moscowit — kom swara,

hwad den resan innebär.



iN:o 39.

DEN 21 JULII

oui morgonen

afsinngit nedan Drottningens Fönster

177g,

rottningholni din prackt förkjusar:

alt en crlätticr känsla har:

Skvii är mörckblä, hös; och klar,

Böljan alittrar, wädret susar.

Blomman rodnar frisk och swal.

Trädet sku2;g^-rikt sis^ utsträcker,

och med glesa löf betäcker

Göken, som i toppen gal.

Morgon-Solen prägtigt strimmar,

Skogen dagas långt ifrän.

och pä wattnet Aniphion

eunear af och an. och glimmar

under trumslag, säng och skott.



Folckets röster sig- förena:o

För Sophia Magdalena

andas hjertat ömt och godt.

* * * .

I sitt Skiuhl, med Truiuph i näfwen,

sitter \w digt-Soldaten stolt;

och uti sin gula kolt

stär Sluproddarn fram vid stäfwen,

prisar dagen som han kan:

Gummorna i maltids-tälten,

med Castroiiller, kärl och bälten

dan^a par-tals mot hwaran.

=5: * *

Arbets-karlen wid sitt timmer

med ett dammigt öfwertäg

står sä swettig med sin säg,

tills af Skotten han förnimmer,

at det är hans Drottnings fäst.

Sista Skillingen i pungen

för sin Drottning och för Kungen

klingar i hans slitna wäst.



Lof(j]is Gubbar in till Barnen

qwickna Avid Troiupeteus klan

Ända neder från De Iang,

intill Mölnarn opp i qwarnen

hörs violn Avid wingens flägrt.
o o

För wår Drottning Magdalena

blifwa Avåra suckar rena

till AA ar sidsta andedräckt.



X:o 40.

ÖFWER BEHAGLIGHETEN
JVisa.

Behaglighet war Tids Gudinnall!

din fägring högst pä hiertan rär,

i alla sällskap du kan winna

ett Guda-tvcke hwart du gar,

med höflighet. med täcka låter, —
Behacrliahet af bästa smak!

Du gjör at afwund Sielf blir fiater

och swettas under Ährans tak.

En ädel konst at rätt bebagra.
o

. sä dygden sielf eij lider mehn,

Lastbara Sinnen ät sig draga.

• gjör eij Behagligheten ren.

Neij, winna hiertan i det goda,

det är dess rätta, mal och slut,

dä kan man billiot sicr förmoda,

at Stora hwärf gä lyckligt ut.

* *



At efter winden Seglen styra,

at spela som man Korten fått,

At eij i sielf-klok dårskap yra,

sielf hindra lyckan gjöra godt.

Det är och blir wårt rätte-snöre;

Försigtighet ju sådant lär,

Wij då båd' andras Sinnen röre

och få den Skörd som dygden bär.



N:o 41.

ÖFWER LÄNGTAN.
IVisa.

Bort längtan, du mitt nöije stör

och likt ett stjärii-bloss hastigt swinner;

Du fågnar mast när du ophör,

ty dä man först sitt syffte winner.

I början ges wäl Honings-must,

men när den länge kittlat smaken,

man mister snart sin förra lust,

och äntlia ledsnar wid den saken.
o

* * *

Sä hinner mången wäl sitt mal,

men saknar redan ganska mycke

;

man eij det wundna mera tal

men längtar effter större Stycke.

Hwad under längtan war ett' Slott,

blir ansedt dä för lägsta hydda,

och de som högst sin önskan nätt,

i sielfwa nöijet blifwa brydda*

* * *



Såll den som utan längtans swek

sin hela ro får säkert njuta,

han håller Ödets storm för lek

och kan i Hmlens famn sis; sluta.

Han mellan längtan och sitt hopp

eij längre qwäljes, spår och Avakar,

men lämnar alt sitt tide-lopp

uti dens wård som alt ransakar.
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X:o 42.

TILL H: K: M: d. 19 aug. 1779

pa Droftniiigholiii.

denna daggen Åtta ar.

sen dvlik hög;tid fira;

den som dä rädde ännu rär,

samma hjerran fär.

Han JJ^asars ähra nar,

men hans namn i tideböckren mer förmår.

Regenter i hans spär

crän' till Ähran. som han aär!
o ' 0

Werlden ännu i minne har.

dä Du Avid din trohn och spira,

sielf af ditt hufwud Kronan tar,

och aer folcket Swar.

Du sjöng; din psalm och war

under himlens skyad för landet et förswar.

Din ähra Ivser klar.

bäd som kuna och Folckets Far.



N:o 43.

ÖFWER
DEN SOFWANDE ANNA STINA

HOS MILLDENS.
ImpromtiL d. i Feh. ijSo.

Wacker är hon liksom dagen,

fet, barhalsad, hwit och warm,

när man ögnar blott dess barm,

bryts et budord straxt i lagen,

hälst när hon af sömn intaaen
o

mot den gröna stolens karm,

med en trind och blommig arm,

fäller handen hemskt på magen

mellan kjortel-sprundets wick.

Wid en rysning och en nick

spritter hon och djupt begrundar;

Handen darrar, ögat blundar,

obegripligt ögnablick, —
si nu dog hon, log och gick.



N:o 44.

ULLA WINBLADS OCK MOVITZ'
COMPLIMENTER.

I. BILLET.

U: W:

Om ditt tappra bröst kan blottas

för Ciipidos gyldne pihl.

sa wet, at pä femton mihl

skottet från hans båga lossas

at din mandom elda opp:

Från Norkuping med mitt hopp.

Flänger han och wägren skottas,

sielf jag sitter i hans knä,

Hipum med Ciipido bråttas.

lätt dig intet så hundswottas,

och 2^e swiaa som ett Fä.o o

Swar.

Jag skulle dig min Ulla swara

på ditt bref, men himlen \vet,

intet lack och eij Signet



fins i mina grömmor, — barao

stungna korckar, toina krus,

knapt en skflling fins till snus,

hur' skall jag mig då förklara

bland Clienter aldraminst!

Kan wäl större armod wara,

kan man högre brist förklara

wid sitt hiertas högsta winst?

2. BILLET.

U: W:

Köld uti h^var prick och coiinua,

drif-is i hwar enda rad,

dufna hielte! eij ett blad

af min myrten och min blomma

skall din kulna hand gre lif.

Neij, om Furier skall du drömma,

men om hur' mitt bröst lärt ömma.

sätt dig ner din Skurck och skrif.
o

* *

Swar.

Skönsta Ulla, i Arresteii,

under Rästuns swarta hwalf.

afklädd in till bara wästen

wäntar jag hon skall slä half.



Om en timma elV halfannaii,

skall min kärlek ge dig Swar,

nu jag annat gjöra har,

ängest-swetten står i pannan.

3. BILLET.

U: W:

Om du så ditt hierta blotta,

wid din trogna Ullas namn,

som din rygg i Theinis famn

öfwertygas klockan åtta,

at du Chefen gjordt förtret:

så Gud nåd mig arma flicka,

jag skull dig eij detta skicka

med min dufwa till Signet.

Swar.

Med Bouteljen wid min haka

står jag modig, ung och trygg,

morgonrådnan på min rygg

prässat Baki saft och laka

ur hwar knoka, brusk och knöl;

mig nu ingen ting mer felar,

än at kärlek såret helår

med en kyss och ett stop öhl.

9. — B e 1 1ma )i , Bacc]ia>i. q/niidrn



4. BILLET.

^
' U: W:

Din beständighet har wunnit,

och din motgång är förbi;

slä ditt crlas nu fullt utio

för den Nymph ditt hierta funnit

wid sin Spinrock och sin pall

Wet, om hälsan följer åhren,

nästa winter inmot währen,

är min Spanad redan all.



N:o 45.

TILL BAR: P. A.

Dedication.

Ett Ämbar Persko,

ett krus med ifffl;/ör^j--knoppar,

en Floribus med droppar,

ett fat P^esjjedro —-jo.

Boiiteljer femton dussin,

med en Composition

af Pomeranze och russin.

Lavendel och Citron.

* ^

En Ståncka Cyper-Wm,

godt gammalt franskt — än mera

en hel Barille Madera

i Ordens-Caraphin.

Rödt Höglands af det ljusa,

en kanna eller tvvä,

en balja Sijraciisa

och Mossknvin en Säå.



En Bägare af tenn,

som, Ordens-Canckrn brukar,

med. Spanskt win från S:t Lncar

och ännu dito en

med öhl frän S:t Helena,

som Nijnijdhen sielf sä skönt,

sä skönt at minsta sena

bortdomnat som man rönt.

En blomsterkorg med fruckt,

med wäpling och jasminer,

med klara Apelciner

och Pomerancers luckt.

En mängd smä Cantillener,

där under altihop

bland qwistar af Cijrener

framglittrar glas och stop.

^ ^ ^

För Backi män bland dem

som hosta tort och sluka,

Rosolis fins en kruka

och Rathaphia fem.

En drjck, som swagöhl heter,

frikostigt ges en hwar.

Än för en swärm Poeter

fins litet hällning qwar.



All denna härlighet

uti Cajjittlet gaser,

när Liindholms namn man läser

i. dödens Alphabeth,

Betrackta hieltens Öden,

hans glantz och öfwerdåd —
men jag förblir i döden

min Herr Commerce-R.?iå ....

etc.
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N:o 46.

EPIGRAMMES DE MOVITZ.

N:o I.

Din gamla iiederrutna tomt,

hwem Mollberg — rar om den till pricka

Jo, Venus har inteknat somt,

men Backus bor där jämt pä wicka.

^ '-^^

N:o 2.

En häst, som sörplat öhl och trötter

ända wid krogdörn modig stär,

han stupar eij, — hwarför? gu'tär!

För det han stär pä fyra fötter.

N:o 3.

Tre ting ohyggliga för meij,

en möglig Kärng i älskog danad,

en swulten Katta i sin bränad,

en Backi man som stär förwänad

och för ett halfstop säijer neij.

^ * ^



N:o 4.

Hwad älskar du hälst för uiusiqiie? —
kanske Violer som de flästa.

Neij den som skrälar fram för lik,

med Avillkor at man får till bästa.

N:o 5.

Hör Mollberg — hör! — Hwem är din Far

Den Frågan kanske confunderar — —
Min Far är den som aldrig spar

men jämt sitt barn med öhl tracterar.

N:o 6.

Petter Bredströui den hundsAvotten,

s^jorde detta Ejjigrani:

Sen jag tömt mitt stop i botten,

gjör jag nägot i Madmue.

N:o 7.

Mollberg satt wid Backi präss,

spelte kort och jämt stack öRver.

Alla lura dickt pä klöfwer,

men han slog ut hjärter-Ess.
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N:o 8.

Hwarför är jacr eij i ropet,

liksom du för Oboé?

Jo, sad' Mollberg, tog till stopet,

För du spelar som ett fä.

N:o 9.

Christian Wingmark stog och prata,

hwad han war för'n Matador!

hur förnämt och stolt han bor,

pä en den förnämsta gata,

och får miölk af femton koor,

men hur' blefwo wij eij flata,

när Hans nåd stog utan skor.

N:o 10.

Af Kärlek all naturen lifwas,

men Krögar-Mor på Amsterdam^

hon fräser, så at det är skam,

hwar gång ett sänglag skall bedrifwas;

men kattor plär med sitt jam jam

uti sin kärlek sloss och rifwas.

V- ^.i *



N:o I I. ^- /:

När smakar sömnen bäst kamrater?

Jo, när man med ett öppit gap,

förspelt sin benrs, och ligger flater

fullspild af öhl och vin de Cajj.

N:o 12.

Hur' har dig Ullas mine bewekt,

hon är JU blek liksom en dödan?

Jo! sådan älskog lönar mödan,

och bästa öhl är altid blekt.

N:o 13.

Han har en dråplig lycka gjordt,

beröms till höger och till wänster,

hans lyckhjul dras i Fröijas port,

och näsan röijer hans förtjenster.

N:o 14.

Säg hwem Nation af dem du mins,

du älskar mäst, och nämn bewisen.

Jo, för där aldrig swagöhl finss

sä tycks mig mäst om Portugisen.



N:o 15.

Säg hwarför skyr du Målarns watten?

som winets glantz med kyla har,

och om du säg en sjö, min Far,

med öhl — sä öste du med hatten.

Jo, bröstet tungt en suckan drar,

wid Noaks törst och skwalp om natten.
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N:o 47.

DROTTNINGHOLM.
Carouselie.

Hwad för prackt pä hjältars bana?

Martis Söner rusta stolt;

Än wid flägten af en fana

Hästen dansar och gjör uoit.

Än wid Pukarns klang pä skinne

syns AchiUes, gran och warm,

med sin stolta casque därinne

wäxla stötar arm mot arm.

Folcket sorlar rundt kring planen,

Brödren Kulo bred i mund,

sä rödbrusig frän Altanen

bläser stilleständ en stund.

Hästen gnäggar — Ryttarn glimmar,

wärjan blixtrar blanck mot Soln:

Fridens Marskalck mäklar timmar

med ett skott wid caprioln.

* * *



Sielfwa molnen sig fördela

af det skottets knall och damm,

Cantons klockor slä och spela,

och Chiiicsen tittar fram,

bullret ramlar in i skogeno

och med wädret förs ät sjön:

sä at Lo/ö-bond pä logen

frucktar dommedagens döhn.

Men det täcka könets miner

muntrar hwarje Martis-SWin,

at mot sträckta javeliner

brottas i fullt sträck och ränn

hwar en för sin Sköna strider

med en fäld och lyftad lantz;

men när Mars sin lager wrider,

kramar jag min pomerance.



N:o 48.

TILL FR: v. B.

INeij blir swar pä. min begäran,

men jag dristar ända be,

at Hon gjöra will den ähran

sin ödmjuka tjänare

dricka Cajfh ur hans koppar,

och ge Fatet lilla mund;

Tänck, jag köpt 12 sockertoppar

och sä cajfce 20 pund.

* * *

819 wåder

jag till Caffée-å.u\i beredt

och ett bord för Deras näder,

som är 100 alnar bredt.

Öfwer 1 000-tals Teriner

blixtra pä min Stora Skänck,

där har mina smä Coiishier

af mahogene en bänck.



Öfwer 5 o Sillfwerstakar,

glimma prägtigt min Coiisim!

mot de blancka gyldne hakar,

pä den gröna xu]{-gardien.

Bakom den jag wetat rädda

stora grädd-skäln, som är fyld

med den aldraskönsta grädda

och så inuti förgyld.

* * '

Täcks Coiisine mitt rum besöka,

som jag menar mäst slår bom,

skall Hon se min pipa röka,

och få all min Egendom.

Men hur' skall mitt Caffde smaka,

med sitt skum båd' brunt och grått,

när jag får ett bud tillbaka,

at Hon ren i Kyrckan gått?



N:o 49.

An tre quarter mig nu felar

pä min ränning ungefär,

men som tiden kostbar är,

och klockspelarn redan spelar,

mä min stuf bli nederspänd.

Brödren ner kring torget wänta,

och pä källardörren glänta,

om de se min skymt i gränd.



N:o 50.

JUenna wäf af Sexti alnar

Elis Skröderheim tillhör:

undertecknad Fabriqneiir

är tills blod och hierta kallnar

Hans wän och ödmjuke tjenare

Den I april 1780 klockan 10.
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U.

Uti mitt rum tillredes — —

W.

Wacker är hon liksom daggeno

AVid brädden af det glas

Ä.

Än ger Solen lika wärma

Än tre quavter mig nu felar



MUSIK





Bacchanaliska Qwäden N:o 2.

Och werl - den är ängs - lig och ti - den är

swår, Och myn -tet så säl - lan det kling - ar: Man

som - nar och wak - nar och ö - rat man klår, Och

m
tan - kan med ill - grep sig swing - ar; Men

z =
0^

Ii

in - tet dock hjel - per! Cou - ra - ge, god tår! Lät

1^
half - ö - ren dan - sa med Bac - chus i spår, Och

sor - gen bort - - fly - ga med wing - ar!

Melodien avtryckt ur »Musik till C. M. Bellmans samlade skrifter»,

^^g- av J. A. Josephson, Stockholm i88i, sid. 289. (Josephsons harmo-
nisering ej återgiven).



Bacchanaliska Qwädesi N;o 3.

Kom be - - se Ny - a La - gen, Ut - af

Då han här - om da - gen Satt vid

:i2" 1
Fa -der Bac-chus g]ord, r> • in ^tt-
T. ?5 j -T n - nio, skall man War-denDo - - ma - re - Bord. '

—» 0—«)
f2 ^

ä - ra. Och pro se-cun - do, sen hans Fru Ter -tio,

—
-I

—*-

friskt för tä - ra: Quar - to, pa

Melodien avtryckt ur BPA, s. 172. I takt 7 har med hänsyn till

texten andra fjärdedelen delats i två åttondelar.

Bacchanaliska Qwäden N:o 4.

Atidante cojt jnoto.

Se god dag min Wän, min Frän - de, Se Bou-
Al - drig bätt - re Wän jag kän - de, War wäl-
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tår! Blif hos oss i dag. Blif hos oss i dag.

Sg. N:o 6 1.

A?i?n. Beträffande de i denna och andra melodier förekommande
förslagen må påpekas, att dessa böra utföras som lå7iga: de förskjuta

den efterföljande noten sä, att den förlorar av sitt utskrivna värde, vad
förslagsnoten enl. dess utseende betingar. Ackompanjemangets ackord-

noter måste följaktligen spelas samtidigt med förslagsnoten.

Bacchanaliska Qwäden N:o 5.

-ifs ^ :f5 =^ :
* 4 w—

A - dams skål i Pa - ra - di - set. För dess för - sta

^^^^ 1-^



54

I

I

1 A ^

in-ven-tion, Då Han want på bä - sta wi - set

E-vas Hjer-ta och Per-son!

m—0 m

. Clo - ris, Du mit

-m—«

—

m—m-

alt i al - la, Du min Lustgård blif-wa må;

r

9t

II -5-^ -0-

Men min Adam skall ej fal -la, Han skall många åldrar stå!

Mel.: Ep. n:o 34.
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Bacchanaliska Qwäden N:o 6.

^^—-2- h s- ^ ^—0—^-
12—^—J—

^

• * « 1

Sjung och
Där Han

läs nu Bac - chi

trös - tar Si - - na
Bö - ner,

Sö - ner

9-W=|-^ :

=^ —^"
^, fil 9

1
-#-

Se
Och

—«

—

det

gör

—m- 0—

wå - ta

en be -

Ti - tul -

dröf-wad

-0-

0 1

Blad,

glad:
L

T

äs

•—

då min

0 -'
—•

—

t :

w w

fö -
-4:^—p -p 0 -

•—• 1 r

Gran - ne. Kloc - kor - na

:

gå! Sjung -om då

0-
,

t ^ :
j

45=
—

*

m\—
1

al -

r

la båd sto ra och små: Hur-ra! God

-0-

tår!!!

é ^_
i T?- iiiii j

:• n:o 57.



Bacchanaliska Qwäden Hs® 10.

Tyst, Brö - der, Bac - chus har som - nat. — Det

i

—

^—^ ^ ^

-'f-j-::—0^ ^ 0 «! ®
tr- »T—Tti i ^

—

"

må han få. — Hans kropp af Wi - net har

-^ * ,
r 1:

—

^^^t^ f

-Mizza:

Så sof-we lull,

I

dom -nat. — Lät wag-gan

I 21
I I

^1

så wyss - ie lull,- Så sof-we lull, lul - la,
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lul - la, Tils gla-sen å- ter bli ful - la!

Musiken avtryckt ur Drake (Häft. III, s. 51).

Bacchanaliska Qwäden N:o 13.

-s ^ ^

§
9

^ • . • f • ^ >

1

m^m—•

—

P-—•

9

~L:!3—

i

Cö/ö Segno §.

Melodien avtryckt ur BPA, s. IIO.



Bacchanaliska Qwäden N:o 13.

Melodien anpassad till texten.

-é »
It-

Kä - re Brö-der, Drickom Mo-sis skål: Han är dö-der;

Il— —0 ^ p p_^_

Men i den - na Bål Wi Hans Namn up lif - wa,

— ^ -»-—0 • m f~m-

Oss på re - san gif - wa, Ut - i det - ta fris - ka

—

—

1 %

rö - da haf! Den - na Bischoffs-slef-wen, För wår

gä
Wärd är blef-wen Mo - sis staf

:

Haf-wet Han med

—9 9—-•-

den - na staf-wen de - lar, Pha - ra - o som kom med

O- • • • f-m—-g—

all ge - wa"t, Kons - ten Ho - nom fe - - lar,
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-9 0 0-

Han med wagn och se • lar, Plum-pa ne der som en

tun - na malt. Slef - wen wi ej spa - ra,

Wi torr-skod-de fa - ra: Marche, öf - wer altl!!

Melodien förekommer till texten :^Käre bröder, klart och ljufligt

vin» i Josephsons j^Musik till C. M. Bellmans samlade skrifter», s. 283
— 284. (Josephsons harmonisering ej återgiven.)

En Stuf Rim N:o 3.

Andante.

•

—

Träd fram du Nat-tens Gud at

i
0-

-0

So-lens lå - g-or däm pa, bjud Stiär-nan





i6i

En Stuf Rim N:o 5.

/

På Gripsholm är alt för ro - ligt, men i Ma - rie-

1 I

I V
J ^ v ^

B e llina 7t, BaccJian . qwäden.
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fred mins jag, war Po - Ii - cen nå - got swag,

i-i—I z 1 T N—N-^—-h -N—is—-h

och fast än det tycks o - tro - ligt på min äh - ra

m • ^ T • ^—
•

i

f
t

• m m
= - L^r

^— — —L«-J —f-

står det fast, eij fans där en en - da qwasi;

^Zll ^ q .— 1

Damborst, wis - ka el - ler Skåf-wel, är där lik - så

• \ • —#—'

—

— 1
1

1

_—1—

—

—«—

—

•
•
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rar som mat, så den Äd - le Ma - gi - stråt,

1 I I
I I r™. I

S
tror jag lef-wer mäst af Såf-wel, kall pan - ka - ka,

T—1-

1
lök och frat. Där ser ut som Sanc-te Påf-wel

hängdt ut bö - ne - dags Pia - cat; Ing -en Skor-sten

^ 0

r

1^
såg jag rö - ka, ing - en mat-mor gå och stö - ka,
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1^5-^ _^ _^

•—^ ^
jag såg ba ra to - ma fat, tall-rik hwarcken djup el' flat,

^—
• r

1 1
1

He - la Sta - den ge-nom - sÖ - ka fans där ald - rig

-é w-

F

—

9-

en du - cat; men hwad tycks om så - dan Stat?

1-

Sta-dens wagt är en Sol - dat, som til - - Ii - - ka
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1^?
slår på trum-ma,

—

^

är

^^^^ ^ '

han kranck, så går hans Gum-ma

1

1

1&—

«

—^—t 9

M • J_

Ii - ka döf och de-spe-rat; slut - lig må - ste

^

1

5 :!5_$-ll5:

Bt in Sum-ma

: itvz::^ if5 if5

^

hwar-je död - lig blif - wa flat,

/TV

L * -i

9
L •

J_ J p J

i



En Stuf Rim N:0 14.

Marche.

_______

Knapt Jep - pe hant ur glug - gen gå in, Trum-
Ja, ol - jan knapt i lyck - tan ut - bränd, förrn

sla-garn knapt hant lyf- ta opp Pinn, för'n Ber-gen med sin

Bas - vi - o - len sur - ra i gränd
;
korss, Bergen blås - te

9^



16;

I P=w-

O - bo - é d'amour, stog tyst på lur.
Gräl-O - bo - é så sött, at snart jag dödt.

i * * =1:

1^
ma - kar Löfberg, gammal och wahn, widkrogdörrn stog och

-a «

blås - te Dul - cian, ar - - be - ta med fing - rar - na,

9i

I # 5t
—9 «—

—

prut-ta och tjöt, och näf-wen för krö - ga - ren knöt. Men



i68

ker-blommen snål som en warg, i rö - da mös-san

-h -fe ^r---^^ fe -K-

nic - ka så arg, be -

•

—

^ •
—J^-^

fall - te oss dra - ga för

—

^

m n -i- -i

I

Si

den och för den : Sloo- dörrn gen.

Ep. n:o 78.

Marche.

En Stuf Rim N:o 21.

-é ^
1—

i

I Ja - nu - - a - - rii må - nad, gu tår!

Och ut - - i Mar - tii må - nad, Cou - sin!

så

så

^— '

^ é-
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169

8—

i

kjöp - te Jag mig en wäst af drap d'or, sen

kjöp - te jag o - - - • än - - de - ligt fin, en

:=l:

-1 ^-taj

kjöp -te jag i Sta - kens gränd, en rock nyss wänd.
natt-rock af pärl-fär-gadt Sa-tin; slå i mer win.

^ I

It

I -W 9 • 9 9-

Hur - - ra! från Mars till Maij kä - ra wän, så

m
had' jag ing - en Fyrck mer i - gen, och hwarcken böx-or,

9i



1 70

^==:fi---^—i^1^I=:^=^zIZIh—^—ifi
föf « — —«

\ 1 « ' a—^ 0 • • 0 é-^—né g. ^ q: ^ =^

rock el - ler skor; drick, drick, drick, drick min Bror! Från

Ju - - nii, Ju - - lii — så till Au - gust, in -

till Sep - tem - ber, Söt och för - tjust, så

satt jag na-ken, full och fuhl, oct

—1—
0-

1 så kom Juhl.

^ \
1

1
i-4- ^ d d d ^ >J m d

Sg. n:o 17.



Ert Stiif Rim N:o 22.

Anda?ite.

^—^
:1=1 -

Snart

—^ ^ • 9

är jag ryckt ur

—0-\— 1— 1— ;— 1— 1— i

—

, ^ •

ti - dens skö - te, och

f=r=r r
-

snart ur Ba - - ki ar - mar förd; Far-

9- 1
0

—

9- 1»• -i

•

—

\

=\ 1

wäi c [u saft, du

=

SÖ - ta skjörd, som un - der

9VrFF

Win-gårds -

1 J 9 0

män nens mö - - te nu präs - - sas

—ä
1

1



72

wid mitt lef-nads-slut; För - twif - lan kom! Kom
™.

I I A ^-^

—

0- ::\-

-g-—g—:H!^
1

—

wid det ro -pet! Kom sling-ra re - pet i - kring

-j Ä_

St() - pet ! och hän^j mig sen jag

1

!
^

n

0 iJ

tömt det ut.

' • •—

^

1 »tfS»

SfT. n:o i8.

En Stuf Rim N:0 24.

Om nå -gon rän - ner mot mig bur-dus, när
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jag ar glad och fred - lig, och rai - so - ne - rar

•

—

plumt i mitt hus, den är ju o - be - sked - lig.

:—h—* « r-,— 1;-
:=^"=^^-r

—

'—r-
^ é ——

J

Kland-rar han mitt win och mat, slår jag den

I 2^

Gyn-narn på tru - ten, och om han blir des-perat, så

tör jag kas - ta ut - 'en.

n—g—g

—

39

—

~~W-

Men will han med
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é—^—

«

i

1

^

\ ^ &
9 v 9 0 _|=z:| J

leen - de mine, Lou - i - - sa - skål för kun - na

=^ .—• « n—

sjung -er jag: slå i mer win, ut - af min bäs - ta

tun - na; bland oss bå - da, skall då rå • da

mun - tert lyn - ne, wän-Jig syn, och Bou-tel-jen
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he - la hel - gen spru - ta franskt till skyn.

. ^ ^-.-n^.

cresc.

Mel.: Ep. N-.o 36.

i

En Stuf Rim N:o 37.

Andante.

t
• •—•—»- i-« •-

Mo-vitz skul-le bli Stu-dent, han Up - sa - la be-

track - ta, bör - ja mum - la Ex - cel - lent Gra-

1=t
!

I

I

ma - ti - ca Con - trac - ta. Dum och tjock hic, hec, hoc,

I
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-j^.
—

-^~tr^

—

^ i i -I***—« «

—

—# •

—

—• • ^ 9

'u_i 1

han sig ge - nast

1

lär - de,

-

hyr - de sig en

^—r

—

'
\—!—

—

—# -1

ter rock och Flod-bergs öhl för • tär - de.

Sg. n:o 28.



KOMMENTAR

r2. — Be lim au, Bacchan. qiräden.
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Denna del av Bellmanssällskapets edition av

C. M. Bellmans skrifter, den tredje, innefattar

tvä samlingar av dikter: Bacchanaliska Qii/äden frän

1772, av skalden själv befordrade till trycket ehuru

sannolikt i ofullständig form, och En Stiif Rim från

1780, föreliggande i Bellmans egen handskrift och

hittills icke utgiven som samling. Idén att förena de

ovannämnda samlingarna i en volym var Ivar Simons-

sons, vilkens utomordentligt kunniga, välformade och

idérika kommentar till de föregående delarna av denna

utgäva äro väl kända för dessas läsare och vilkens

alltför tidiga bortgång (i jan. 1925) icke minst Bell-

mansforskningen har anledning att djupt beklaga.

Säväl i Bacchanaliska QjA^äden som i En Stuf

Rim ingå dikter, vilka i med de här meddelade

avfattningarna mer eller mindre överensstämmande form

tryckts i föregående delar. Det har dock ansetts lämp-

ligt att även nu taga med dessa dikter, då man däri-

genom får en klarare bild av de båda samlingarnas

innehåll.

Till de texter, som här tryckts, ha ur handskrifter

och samtida tidningar fogats varianter, varvid dock

endast de i litterärt och innehållsligt hänseende vikti-
o

gare medtagits.

Nedan förtecknas de handskrifter, som beeagnatso o
för variantapparaten.

Tillhörande Kungl. Biblioteket, Stockholm



4 Ko riinientar

1) Samling af Bellmans Poesier. Första Bandet. FoL, å

I bd. »En skänk af Herr Academiae Secreteraren ^

Carl Bergström till Sam. Gedner, Upsala 1803.»

{Bgm).

2) Bellmans IVisor (ryggtitel). Pärmstämpel: H: U:

D: G: (Hedvig Ulrica De Geer af Leufsta, gift med
greve F. C. Dohna). 4:0, bd i— 4. (DGr).

3) Samling af Bellmans Poesier börjad ar 176g.
Ryggtitel: Bellmaniade. Ägarenamn ä titelbladet:

Ehrengranat. 8:0, i bd. [Kht).

4) Allahanda (ryggtitel). Ägarenamn ä pärmens
,

insida: Peter Jacob Hjelm. 4:0, 3 bd. Sign.: Vs. 65: \

I— 3. [^Hjm).
\

5) Wisor och Verser de fläste Bacchanaliske. Rygg-
I

titel: Åtskillige Wisor och Werser. Stämpel: D. G. N. I

FoL, I bd. Sign.: B: i. (MrC).
|

6) Bellman, Skrifter, Schagerströms exemplar (ny !

ryggtitel). 4:0, i bd. {Schgm). I

7) Samling af Witterhet (ryggtitel). Grätt papp-
;

band. »Har tillhört Elis Schröderheims broder, Hof-
|

rättsrådet Jör. Schr—m . . . .» 4:0,. i bd. Sign.:

Vs 83. [Schöni).

8) Bellman, Skrifter, Afskr. af Völschow (ny titel
\

å bandet). 4:0, bd. i— 6. [Vhiv). i

9) Bellman, Poetiska arbeten till ar 1772^ (ny rygg- |

'

titel) »Testamente till Herr Doctor A. G. Wikblad •

efter undertecknads död. J. W. Åkerman». 4:0, i bd. .

{Åkn). :

Tillhörande Uppsala Universitetsbibliotek:

I o) IVisbok för Mademoiselle Ulrica Maria Risell.
j

4:0, bd. I— 5. Sis^n.: V. 21 o— s. {Rsl).
|

^ Under denna titel utgiven av G. E. Klemming 1872 (BPA). i



Kom ut en tar 5

I i) Samling af IVisor (ryggtitel). »Arbete pä sädana

stunder som ey til nyttigare kunnat användas under

warelsen i Canton Ar 1772». Ägarenamn: Carl

Treutiger. 8:0, i bd. Sign.: V. 21 b. {Ttr).

Tillhörande Linköpings Stiftsbibliotek:

I 2) Bellmans Ännu otryckta Sånger (ryggtitel). Har

tillhört P. A. Sondén. Innehåller: Samling af ännu

otryckta sånger af C. M. Bellman. Första Bandet.

{Sdn i). Andra Bandet. {Sdn 2). Bellmaniana [Sdn j).

4:0, I bd. Sign.: W. 57.

Tillhörande Bondeska arkivet ä Ericsberg:

13) Samling af Swenska If^isor. Skinnband med

pärmstämpel: S. C. W. 4:0, 14 bd. [IFln)}

Dessutom hava använts nägra strödda hss., anförda

ä vederbörliga ställen.

Då en dikt i något manuskript är skriven med
Bellmans egen hand angives detta genom efter hand-

skriftssignum satt (egh.).

Musikkommentaren till denna del har fått en från

de föregående delarnas ganska avvikande karaktär. I

fråga om Fredmans Epistlar och Sånger gällde det

att undersöka på förhand givna melodiers ursprung;

i denna kommentar har arbetet i första rummet måst

inriktas på att söka bestämma, vilka melodier, som

Bellman torde använt för resp. dikter. Att samtliga

Bacchanaliska Qwäden varit försedda med musik,

^ Förtjänsten av att ha uppmärksammat denna viktiga handskrift

tillkommer Ivar Simonsson. — Med tillhjälp av ett å titelbladet till

varje del lörekommande sigill i lack, tillhörande adliga ätten Wallén,
kan ägaren till initialerna S. C. W. identifieras med Samuel Christian

"Wallén, f. 1730 i Abo, kapten vid fortifikationsbrigaden i Finland,

stadsmajor i Stockholm, överste, d. 1792. — Varje band är daterat,

bd. I— II äro skrivna 1765, III—VII 1766, VIII-XII 1767, XIII 1768,
XIV 1772. I detta sistnämnda band ingår en fullständig samling av

de då färdiga 50 Epistlarna.
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kan anses tämligen visst; En Stuf Rim däremot äro

i detta hänseende mer problematiska men sannolikt

ha åtskilliga av dem haft melodi. I bada samlingarna

inga JU som ovan nämnts dikter, vilka även före-

komma i Epistlarna och Sångerna och vilkas melo-

dier alltså utan vidare kunna fastställas. Även i några

andra fall har musiken kunnat erhållas; ibland har

man dock fått nöja sig med hänvisningar, vilka ingen-

ting direkt utsäga om melodiens beskaffenhet. Beträf-

fande En Stuf Rim är det med några yndantag synner-

ligen svårt att komma till klarhet rörande de even-

tuellt begagnade melodierna; här får man antingen

på ytterst vaga grunder söka anpassa kända Bellmans-

melodier till de olika texterna — vilket är ett veten-

skapligt sett tämligen värdelöst företag — eller tills

vidare helt avstå från några gissningar. Förslagsvis

ha i kommentaren vid en del dikter blivit nämnda
melodier, som med eller utan modifikationer kunna

användas. Av de 1 3 Bacchanaliska Qwädena ha 7

melodier, som bestämt kunna fixeras och alltså tryckas.

Av de 50 dikter, som bilda En S'tuf Rim, ha lika-

ledes 7 bekanta melodier, även de tryckta i musik-

bilagan. Denna upptager melodier till följande dikter:

Bacch. Qw. n:ris 2— 6, 10 och 13.

En Stuf Rim n:ris 3, 5, 14, 21— 22, 24 och 37.

Utom den mera textkritiska del, som ovan om-

nämnts, omfattar denna kommentar även en illu-

strerad, huvudsakligen person- och kulturhistorisk,

vilken avser att göra läsaren förtrogen med den miljö,

vari dessa bellmanska dikter försiggå. Liksom beträf-

fande föregående delar är kommentaren i denna volym

resultatet av ett samarbete mellan olika författare.
i,

1
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Fil. d:r Ragnar Ekholm har svarat för text-

kritiken, för de språkliga förklaringarna, vilka senare

endast avse att giva upplysningar om för den möderne

läsaren mera svårförståeliga ord samt för de litteratur-

historiska och en del av de personhistoriska upp-

gifterna. Musikkommentaren har ombesörjts av fil.

lic. Gunnar Jeanson (^^^). Arkivarien Gunnar Bolin

[B}j har författat en del av de personhistoriska samt

de topografiska notiserna med hjälp (för en not) av

fru Carin Lindskog (C. Lg) och med användande av

en del av den av arkivarien Ivar Simonsson [Svi)

skrivna kommentaren till Fredmans Epistlar och

Sånger. Intendenten Gunnar Mascoll Silfverstolpe [Se)

har utarbetat den kulturhistoriska föremålskommentaren,

för musikinstrumentens vidkommande biträdd av fil.

lic. G. Jeanson och framlidna fröken Hedvig Boivie

[Be). Varje not har försetts med författarens, ovan

registrerade signatur.

Noterna hänvisa till sida i texten och uppifrån

räknad rad, varvid överskriften icke medtagits i räk-

ningen samt beträffande musiken till takter; såsom

hel takt (första takt i dikten) räknas härvidlag även

ofullständig upptakt och i analogi härmed ofullständig

sluttalet. Musikkommentaren har för varje dikt pla-

cerats sist bland anmärkningarna. Vid hänvisningarna

till källorna för denna har en särskild, i slutet av

i volymen meddelad förkortningslista följts. Ett utför-

ligt register underlättar läsarens orientering i kommen-
taren.

Redaktionskommittén ber att få rikta ett varmt

I

tack till de personer, som på ett eller annat sätt

' varit utgivarna av denna volym till hjälp, särskilt
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då till hovjägmästaren frih. C. G. Bonde, vilken med
stor beredvillighet ställt den ovannämnda Ericsbergs-o o
handskriften till förfogande.

Stockholm i nov. 1925.

Redaktionskomuiittm.



Bacchanaliska Qivaden trycktes anonymt 1772 och

bestodo, såvitt man nu vet, av fyra häften, alla

med titeln »Bacchanaliska Qyväden. Första Stycket».

Man känner endast ett exemplar av detta tryck med
alla de fyra häftena; det förvaras i Uppsala Uni-

versitetsbibliotek. Första och fjärde häftena äro tryckta

i Uppsala hos Joh. Edman, »Kongl. Acad. Boktr. »,

under det att andra och tredje härstamma från Stock-

holm och Andreas Holmerus' tryckeri. Första häftet

innehåller visorna 1—-2, andra 3— 5, tredje 6—

8

och fjärde 9— 13.

Ar 1772 välvde Bellman stora litterära planer.

Den 7 juli ingav han till konungen en ansökan om
privilegium på en samling av sina tid efter annan

författade dikter, att utges under namn av Bellmans

Poetiska arbeten — han framhåller, att han tar detta

steg »uppå fleras anhållan» — och begärde samtidigt

»i anseende till det dryga förlag ett sådant arbete

fordrar och mina swaga willkor» om befrielse från

charta-sigillata-recognitionen, d. v. s. avgiften för stämpel-

papperet. Denna ansökan stannade emellertid på vägen

till konungen, och något privilegium beviljades aldrig.

De stora planerna gingo således t. v. i stöpet. Möj-

ligen är emellertid Bacchanaliska Qiuäden en början

på den samling, som Bellman ämnade ge ut och

som förmodligen även skulle ha omfattat de vid denna

tid färdiga femtio Epistlarna, (jfr J. Flodmark i Sam-
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låren 1895 s. 134 ff. och R. Steffen i samma tidskr.

1896 s. 120 f.) De Bacchanaliska Qwädena äro

under alla förhållanden den första samling egna dikter

Bellman gav ut.

De tretton visorna i samlingen ha tydligen tillkommit

vid mitten och i senare hälften av 1760-talet. I JVln

(se s. 5) äro n:o / (större delen) och j inskrivna är

1765, resten av n:o i, n:o 2, 4, 5, 6, 8, 11 och 12^

1766 samt n:o J, g och 10 1767. Inskrivningen be-

höver JU ej beteckna året för diktandet av visorna

men torde dock ange den ungefärliga tiden för deras

tillkomst.

Den här föreliggande texten följer originaltrycket,

även i den icke alltid fullt konsekventa stavningen.D
Interpunktionen har på några få ställen ändrats och

varsamt kompletterats.

Om angivandet av varianter och därvid använda

hss se s. J—5. E.

S. 3.

Bacch. Qw. N:o 1. Hjm 2 s. 372, Win i s. 171

och 5 s. 149. En hs finnes även i en brun papp-

kartong i folio »Bellmans Skrifter. Orig. och afskr. »,

tillhörande Kungl. Bibi. (cit. K). — Hjm har

stroferna i följande ordning: i, 2, 5, 3, 4, 7, 6,

9, 10; strof 8 saknas. I /C är ordningen: i, 6, 4,

5, 7, 10; stroferna 2, 3, 8 och 9 saknas. If^ln

har: i, 6, 7, 9, 5, 4, 10 samt i del 5: 8, 2, 3.— I en av Eichhorn^ 2 s. 436 efter en hs, då

tillhörig prof. A. Fryxell, meddelad avfattning

N:o 12 är i JT/rn inskriven 1765.
" Så citeras i det följande Sh-iftei- af Carl Michael Bellma7i. Ny

samli7ig . . . utgifve7i af C Eichhorn i—2. Stockholm j8'/7, 8:0.



BACCHÄNALISKA

N:o I.

Stpcfte JoH. Edman, ^onfil. Acad. JSpftP.

1772»

Titelblad till Bacchanaliska Qwäden.
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(nedan cit. Fxi) saknas stroferna 2, 3 och 8,
'

varjämte de övriga förekomma i följande ordning:

I, 5,, 6, 7, 4, 9, lO:

r. 4 ^ag lyder; Hjm: Och sedan. Fxl: Och der- 1

näst. JVln: jag älskar. I

r. 6 Förnämas; Hjm: Fribornas. B.

r. 8 iJ^fm Gosse; Hjm, Fxl: Och, Poike, (I formu-

leringen »Men, Poike, slå i win» därefter i föl- ,

jande strofer i de båda hss; i Hjm dock ej i den
I

sista) JFln: fort gosse (så växlande .med 'men gosse'

i övriga i hs förekommande strofer). E.

r. 9— 16 Strofen lider av en viss oklarhet; tyd-

ligen är dock satsen Om lijckan ntan ära etc. sam-

ordnad med den föregående och hör således under

At weta. E.

r. 12 gar; Hjm: står. E.

S. 4,

r. 2 Hjm: Och Lagen bli ett garn. E.

r. 4 Pandoras stygga skrin. Här anspelas på den
I

bekanta, tidigast av Hesiodos berättade arekiska
I

myten om Pandora, den första kvinnan, vilken vid
j

sin skapelse utrustades med bl. a. en ask, varur vid
j

öppnandet uppstego alla slags olyckor och besvär-
j

ligheter, något som förut varit okänt för män-

niskorna men nu bredde ut sig över jorden. Det
\

enda, som återstod var hoppet, ty detta hade icke
;

hunnit komma ur, innan Pandora åter lade på
locket. E. ^ i

r. 7-10 JVln: Lät hieltars heder^ öka
j

dess högvälborna namn

^ över 'heder' står: segrar . I//'m har för heder': mandom'. I
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at de må äran söka

i dödens egen famn E.

r. 9-10 Hjm: Lät honom äran söka

I dödsens grymma famn. E.

r. I 3 Gustafs; Hjm, Win: Friedrichs; Fxl: Adolfs. E.

r. 19 truga; Hjm: ljuga.

r. 20 snåla; Win: toma. E.

r. 2 1 Fxl: Ur blomman håriungr suora. E.o o

S. 5.

r. 1-5 Fxl: Jag gör af gammal lära

En ny filosofi.

Lät andra fritt få rosa

Sin greska och latin,

Sin poesi och prosa.

Win: af gammal sedolära

en ny philosophi

lät lärda narrar rosa

båd grekska ock latin,

båd poesie och prosa. E.

r. 7-ioi^V/z; Lät narren, hwilken sprätter,

med granlåt, bjefs och krus,

Gå både dar och nätter

Utför' E.

r. 9 Fxl: Gå spänd båd' .... E.

r. 9-13 Win: gå ut båd dag ock nätter

och lefva städs i sus,

lät honom liksom väder

få byta daglig plien

på mode, på gong, på kläder. E.

r. I 2 ylien = sätt, skick. E.

^ 'utför' även Fxl och A'.
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S. 6.

r. 2 Gilhtiin. Bellman använder detta namn i an-

,

slutning till det samtida stockholmska språkbruket

som beteckning för gäldstugan eller bysättnings-

häktet. Bysättningsförfarandet, vilket drabbade så

många glada och även mindre glada personager

inom den bellmanska världen och även Bellman

själv, innebar en exekutiv tvångsåtgärd, varigenom

en gäldenär kunde berövas sin frihet för att däri-

genom tvingas att fortare infria sin förbindelse. I

Sverige upphörde bysättningen formligen och defini-

tivt den I januari 1879, ^1^ ^79- ntsöknings-

lagen av den 10 augusti 1877 trädde i tillämp-

ning. De för gäld bysatta fingo enligt äldre lag-

bestämmelser ej hållas i nesligt häkte, varför de

ej förvarades i samma rum som för brott häktade

personer utan i särskild lokal — som nyss nämnts

kallad gäldstugan eller bysättningshäktet — inom

vars begränsade utrymme de dock åtnjöto en viss fri-

het exempelvis i fråga om umgänge och traktering.
|

Bellman fick själv så sent som året före sin död,
|

1794, stifta bekantskap med bysättningshäktet —
j

visserligen på slottet, vilket privilegium han som !

hovsekreterare fick åtnjuta.
|

Den språkligt lättförklarliga sammanblandningen
|

hos Bellman och hans stockholmska samtid av
;

gill- och gäld(gäll)stuga (jämför växlingen vicka cv:'
j

vecka, lissen lessen) blir desto naturligare som

gäldstugan eller bysättningshäktet ända sedan omkr.
,

1670 hade sina lokaler i den fastighet, vilken

långt tillbaka i medeltiden inrymde Vårfru gillet,
|

det redan från 1353 bekanta »Vår fru gilde svenska
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manna». Ännu 1573, sedan gillena med reforma-

tionstidens inträde upphört, bekräftade Johan III

stadens rätt till Vårfru gillestuga. Den var belägen

mellan Själagårdsgatan — från 1700-talets förra

hälft till 1923 benämnd Skärgårdsgatan — samt

Baggensgatan och, däremellan, Gillstugugränden,

på Bellmans tid kallad Persiljegränden, i våra

dagar Tyska skolgränd. Gäldstugans eller bysätt-

ningshäktets nuvarande adressnummer är Själagårds-

gatan 17. Från Staden inom broarna flyttade by-

sättningshäktet 1782 till Söder och kvarteret Uven
vid Hornsgatan och hade i nära lod år sinao
lokaler i det ännu kvarstående huset n:r 82 B
vid denna gata (tidigare n:r 74) samt bibehöll

trots förflyttningen från det gamla gillestuguhuset

länge och väl benämningen gillstugan. Det

familjära namnet blev dock till sist rätt och slätt

»Bysis». B.

r. 5 ^'m; Han reser nog {jVln: Väl'; Fxl: 'rym-

mer väl') till Norget (rim på: 'torget'). E.

Han far ända til Norrge. Det var på Bellmans tid

ganska vanligt, att personer, som råkat i sådan

skuld, att de inte voro i stånd att tillfredsställa

sina fordringsägare, flydde till Norge. Själv såg

han sig 1763 nödsakad att av dylik anledning

företa en Norgesfärd. Bellman, som efter prov-

tjänstgöring antagits till extraordinarius vid Riks-

banken 1759, hade nämligen med liv och lust kastat

sig in i det glada liv de unga tjänstemännen förde,

själv tagit upp lån och skrivit på borgen åt andra

— bankens kommissarier ville f. ö. låta påskina,

att Bellman »varit den, som i detta vingleri in-
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ledt åtskilliga andra betjente» — och när han

inte längre kunde hålla affärerna flytande, begav

han sig i aug. 1763 till Fredrikshald, därifrån

han dock efter den 28 sept. erhållen lejd åter-

kom. Efter hemkomsten begärde han sig själv i

konkurs. Ävenledes anhöll han om avsked ur

bankens tjänst, enär han »oaktadt all använd flit»

inte vunnit någon befordran (Björkman, Bellmans-

forskning s. 82 ff., 135 if.). E.

r. 7 enwald; Fxl: sjelfsvåld. E.

r. 9 Hjm, K: Förwändas . . . Fxl: Få rasa . . . IVln:

förvandlas . . . E.

r. 14 H]m: Och hundswott slå i win. E.

I Win 5 s. 210 f. finnas två strofer, som också

synas höra till denna dikt; att Bellman skrivit

dem är dock ej säkert, ehuru ingalunda omöjligt.

På ungefär samma sätt som i dikten f. ö. anspelas

på tidens lyten och fel — visan är skriven vid

mitten av 1760-talet (se s. 5) —• och det är

ur samma epikureiskt-bacchanaliska slutsynpunkt de

betraktas. Stroferna lyda:

Lät unga glopar spöka

med gul Cocard på hatt,

lät dem få flickor söka

så väl om Dag som natt,

lät dem på källrar mysla

och ta en myndig mine, !

lät poiken köpa Sysla;

men gosse, slå in vin!
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Lät utländsk penning värfva

en Svensk friboren man.

En annan meninor ärfvao
han tänke som han kan.

Lät Mössor blifva Hattar

och skiftvis som P[ech]lin,

ät Sådant alt jag skrattar;

men gosse, slä in vin!

mijsla = vissla.

CY . Pechlin (f. 1720, 1761 överste, 1770 general-

major, d. 1796), den bekante frihetstidspolitikern,

var känd för sina merendels mot kontant erkänsla

verkställda övergångar från det ena partiet till det

andra.

Musiken till Bacch. Qw. N:o 1: > Jag wördar Gud och

Kungen».

Man kan med visshet fastställa, att dikten varit

försedd med melodi. I ett skillingtryck, registrerat

under N:o 105 i StefFens Anteckningar till Bell-

mansdiktens historia (Samlaren 1896 s. 160) an-

ges: »Twenne Helt Nya Upmuntrings-Wijsor,

Then Första: Mitt Sinne friskt upp och på etc.

Then Andra: Jag wördar Gud och Kungen etc.

— — — Sj unges under sina egna behageliga

Melodier. Blef nu på stund färdig. » 1 Bellmans

Marcolphus, opéra-comique, 2 akt. (Eichhorn I

s. 253) upptages vid Marcolphus' »Bort sorg som

hjertat qväljer» såsom Air: ^^Jag vördar Gud och

kungen Och rådet etc. » I W^ln förekommer vid

»Jag wördar Gud och Kungen» ingen hänvisning

I

beträffande musiken. — Vi kunna alltså t. v. ej

3- Bellmaii, Baccha/i. qivädmL.
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Musiken till Bacch. Qw. N:o i.

närmare fixera, vilken melodi, som begagnats till

ifrågavarande dikt. Jn.

S. 7.

Bacch. Qw. N:o 2. Sdn 2 s. 72, Vhw i s. 61,

Win 5 s. 70.

r. I Hn: Ack verlden . . .

ängslig = besvärlig, tråkig. B.

r. 4 illgrep = eg. knep, konster, tankan med illgfep

sig swingar ung. = tanken sysslar ivrigt med att

hitta på något knepigt sätt (att skaffa pengar). E.

r. 5 god tär. Uttrycket heter eg. 'gutår' eller

gott år' och var sannolikt ursprungligen en till-

önskan om god årsväxt. Uppdelningen 'god tår'

beror således på en felaktig etymologi och har

uppstått, då uttrycket övergått att uteslutande be-

tyda 'skål'. (Jfr Hellquist, Sv. etymologisk ord-

bok.) E.

r. 8 Stadsman; givetvis bör härmed förstås 'stats-

man' (så ha även hss), 'politiker'. E.

r. 9 usling = olycklig, nödställd varelse ; en Lyc-

kones usling väl = en som genom lyckans gunst

blivit högt uppsatt men därigenom på samma gång

olycklig. — Eichhorn (i s. 13) har antagit 'usling'

vara felaktigt och i stallet insatt 'gunstling'. E.
]

r. 1 2 Momiis var i den antika mytologien tadlets I

grudom. E.
\

Musiken till Bacch. Qw. N:o 2: »Och werlden är ängs-

lig och tiden är swår».
j

Melodien till Dalins dikt »Philemon dref ut sina!

Får», till vilken hänvisas ovanför kvädet, har Bell-j

man även använt till andra dikter. Vid Bonden, »Ai
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skulle nu vara så dej till behag» (Eichhorn I

s. 60) anges: »Mel.: Philemon dref ut sina får ...»

(mel. tryckt samman med nämnda text i »Musik

till C. M. Bellmans samlade skrifter», utg. av J.

A. Josephson, Stockholm 1881, s. 289— 290).

Bonden hör samman med tre andra stycken, under

den gemensamma titeln »De fyra ståndens frieri».

Eichhorn (I s. 343) anmärker: »Af dessa fyra

stycken har det sista [Bonden] blivit mycket be-

kant och äfven spridt i skillingtryck som folkvisa.

Det sjöngs på gamla Dalvisans melodi, hvilken

måhända var densamma som den angifna » . Från

Guntlack den 16 jan. 177 1, ^^I dag vandrar

Guntlack i kedjor och ] em
»

(Eichhorn II s. 25)
hänvisas till samma melodi. Även »Lät Melder-

creutz gräla med cirkel och stick», som är intagen

i Fredmans testamente. (Sondén V s. 168; Carlén

III s. 273) — här dock utan anm. betr. melodi

— sjöngs enl. uppgift i JVln XII s. 56, där

dikten förekommer, till melodien »Philemon dref

vall Sina». Denna visa var ]u överhuvud mycket

känd; i Win åberopas den synnerligen ofta som

melodikälla. Så även i Envallssons Colin och Babet^

(uppf. i Stockholm f. f. g. 3. 2. 1787 på Munk-
broteatern; handskr. musik i K. t.:s bibi.), i vars

tryckta text den står såsom Air vid Thomas' »Men,

vassherratri ! huru skal jag förstå», etc. (2. akt.,

sista scenen).

Melodien till »Philemon dref ut sina Får» är

Imit. efter La Matinée et la veillée villageoises ou le Sabot

1 erdu av Piis och Barré. Delta stycke är åter en efterbildning av en

|^:aliensk pjäs: La pianella persa.
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Musiken till Bacch. Qw. X:o 2.— som Eichhorn förmodar -— den samma som

»gamla Dalvisans melodi». Denna bekanta visa

börjar: »Om sommaren sköna, när marken hon

gläds » . Den är tryckt med melodi i Arwidssons

Svenska fornsånger, Stockholm 1834— 1842, III

s. 557. la. saml. III s. 109 meddelas om dal-

visan, att den avtryckts ur Hulphers' Dagbok
öfwer en Resa igenom . . . Dalarne, Wästeräs

1762, s. 194, 195- Här är dalvisans text citerad,

enl. uppgift författad av prosten i Mora, A.

Wallenius (d. 1653). Såsom melodi anges i

Hulphers' arbete: »Den signade dag». Till

denna psalm finns en äldre melodi enl. mora-

tradition (Dalaharpan, Uppsala 19 14, n:r 21);

den är emellertid alls icke lik dalvisans vanliga.

Denna senare härrör dock enl. anm. i a. saml.

(n:r 54) från 1600-talet. Dalvisans melodi är

också använd till andra visor: i Arwidsson, a.

saml. II förekommer den förenad med »Det var

den unge Herr Peder». (n:r 67). Den finns också

intagen i »160 polskor, visor och danslekar, upp-

tecknade i Södermanland 1823— 1835 ^^-^^^ satta

för pianoforte af A. G. Rosenberg, Stockholm

1876 (n:r 149); utg. skriver (s. 47): »Envisa,

som sjöngs ganska ofta i Södermanland. Utg. har

på senare tider hört uppgifvas, att melodien skulle

förskrifva sig från Dalarne. Visan, hvars föremål

utg. ej har sig närmare bekant, började med

följande ord: 'När Lasse var liten, så gick haii'

till mor', etc->. !

Melodi tryckt i musikbilagan. Jn. I
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S. 8.

Bacch. Qw. N:o 3. Bgm s. 152, DGr 3 s. 26, Eht

s. 228, Sdn I s. 57, Ttr s. 66, Vhw i s. 6,

Win I s. 62, Åkii s. 208. — Fredmans Testa-

mente 55 (cit. FT)} — Som överskrift ha Bgm,

DGr, Eht: Bachi Lag, Sdn, FT: DryckesBalken.

Dem enfaldigom. E.

r. 2 Akn: Som Fader Bacchus sielf har giort. E.

r. 9-24 Akn har str. 2 och 3 i följande formu-

lering:

Paragraphen den första.

Säger: Drick Wärdinnan till;

Hon och Gäst bör eij törsta

Om man supa vill;

Är Wärdinnan huld och söter,

Och eij får en skäl i Lag:

Plichte dubbla böter,

Knuff och håredraor.
o

Paragraphen den andra

Säger tydeligen sä:

Wärd och Gäst bör eij klandra,

Utan supa båda två;

Glasen sku i gäst'bud klinga,

Plichte den som sitter sur:

Kling, klang, granne klinga.

Drick i botn ur.

^ Benämningen »Fredmans Testamente» användes först av Sondén
på femte delen av hans upplaga Valda sh'ifter af Carl Michael Bell-

man (I—VI, Stockholm 1835—S^)- Sondén säger där s. 383: f> Fred-

mans Testa/nente är en titel, hvilken Utg. ansett lämplig för dikter af

samma art, som Fredmans Epistlar och Sånger, men samlade efter

Författarens död.» Benämningen upptogs av Carlén i hans upplaga
(del 111) men utom det, att han införde ytterligare ett antal dikter,

ändrade han även ordningen på de övriga. Hänvisningarna här avse

Carléns utgåva.
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r. 24 Trumf här = slag, smörj. Samtliga hss ha:

Knuff . . . E.

S. 9.

r. 5-8 (^Wärdens skal . . höra i samtl. hss till

str. 5 och r. 13-16 (flugen gitter . . .) till str. 4. E.

r. 5 Alm: Skål för Wärden och hans vänner. E.

r. 6 Skyld-Man = manliga släktingar. E.

r. I o för dum- och; Samtl. hss: fördömer. E.

r. 13 gitter; Samtl. hss utom Vhw och Akn:

aitte.
o
r. 16 x/^/zw^; Samtl. hss utom iS'^/?^ och Vhw: dum.

Musiken till Bacch. Qw. N:o 3: »Kom bese Nya Lagen»,

I BPA s. 172 är citerad en melodi, vid vilken

blott stär utsatt »Air». Melodien passar sä gott

som alldeles till »Kom bese Nya Lagen »; i sjunde

takten mäste andra fjärdedelsnoten delas i två

åttondelar vid »och pro secundo». Ursprunget är
|

ej bekant. — I JVln åberopas såsom melodi
|

»Menuette en quatre», en uppgift, som likväl är 1

överstruken. I alla händelser är det knappast möj-
|

ligt, att denna Menuette oförändrad vore= den i
\

BPA anförda melodien, som går i allabrevetakt
i

och alltså ej äger någon menuettkaraktär.
|

Melodi tryckt i musikbilagan. Jn. \

\

S. 10.
I

Bacch. Qw. N:o 4. Bgm s. 97, DGr 2 s. 27, Hjm 2

s. 326, Schöm s. 305, Vhw i s. 39, Win 3

s. 351, Akn s. 135. — Fredmans Sang 61. —
Hjm saknar två strofer och har de övriga i följande

ordning: i, 4, 3, 6, 7. — Schöm har följande
\
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strofer: i, 3, 4, 7; samtliga sakna v. 5. — Vad
angår föreliggande versions skiljaktigheter från texten

i Fredmans Sånger hänvisas till dessa. E.

r. 5 God tår se s. 18,

r. 9 wackert; Akn: Tendert. E.

r. 16-20 Denna str. har i Schöm följande lydelse:

Fall nu neder hufvudstupa

Men kom aldrig mer igen.

Länge wäntat har min strupa

Efter Dig, min Bästa Wän. E.

r. 1 7 Bgm, DGr: Efter dig, min bästa wän. E.

S. //.

r. I friska Bussar = hurtiga sällar, kamrater. E.

r. 1-3 Bgm, DGr: Nej, lustigt mina bussar,

Friskt Coiirage, håll god mine!

Lät halsarna bli slussar

r. 1-4 Akn:- Nå, så drickom friska Bussar!

Hej! Bouteiller, håll god mine;

Lät halsarna blifva slussar

Där som Vinet seglar in. E.

r. 2-3 iVln: Hej, Courage håll god mine

lät man halsarna blifva slussar^

r. 8 Samtl. hss: Mina krafter de ('nu') aftaga. E.

r. 13-14 Schöm: Men lät oss först tömma resten

Så att jag otorstig dör. E.

r. 14 Hjm: Att jag ej otörstig [!] dör. E.

r. 14-15 Vhw: att jag intet törstig dör,

gu tår :||: :||: intet törstig dör. E.

^ Varken tryckets eller någon av hss:s avfattning av r, 1-4 är fullt

korrekt i metriskt hänseende. Texten i Fredmans Sånger är också en
§ainmanarbetning av de här representerade olika avfattningarna.
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Musiken till Bacch. Qw. N:o 4: >y Se god dag min Wän,
min Frände».

Flodmark (B. u., s. 103) påvisar, att melodien

förekommer säsom slutrondo i M:me Favarts,

Santerres och Voisenons operett Annette et Lubin,

med musik (till största delen arr.) av Blaise^

(uppf. i Paris f. f. g. 15. 2. 1762; i sv. över-

sättning f. f. g. i Göteborg 7. 5. 1782; i Stock-

holm pä Munkbroteatern 2. 5. 1786), grevens

kuplett: »Lubin aime sa bergére-», etc. (avtryckt

i Flodmark a. a.). Endast första reprisen hos

Bellman är lik originalet, varemot det övriga helt

avviker. En i BPA s. 108 meddelad variant

förmedlar mellan originalmelodien och den slutliga

utformningen. — Motivet till första reprisen torde

även kunna sparas i Mourets La Proven(^ale,

nouvelie entrée ajoutée aux Festes de Thalie

(uppf. i Paris 1722), Entrée des Matelots (3.

och 4. scen.) och (se Bagges Handskrivna an-

teckningar rörande Bellmansmelodier, K. M. A:s

bibi.) i Rose et Colas av Monsigny^, text av

Sedaine (uppf. i Paris f. f. g. 8. 3. 1764; i

Stockholm f. f. g. 21. 6. 1790 pä Munkbro-

teatern under titel Clas och Lotta, imit. av C.

,

Stenborg), La Mere Bobie: »La sagesse est un

trésor», etc. (2. scen.).

Envallsson har (Flodmark a. a.) använt me-

lodien — i samma form som Blaise i Annette et

^ A. Blaise, död 1772, var fagottist i orkestern vid Comédie
italienne.

^ P. A. Monsigny (född 1729, död 18 17), kallad »Frankrikes

Sacchini», verkade huvudsakligen i Paris och blev mycket populär —
ej minst i Sverige — med sina komiska operor.
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Lubin — uti Iphigenie den Andra eller De gamla

Grekiska Historierna (uppf. i Stockholm f. f. g.

pä teatern i Arsenalen 25. 2. 1800; handskr.

part. i K. t.:s bibi.)? En tartar: »Skal man utan

flickor dansa», etc. (i. akt., 4. scen.); Ton i

den tryckta texten: »Ah, il n'est point de fete,

etc», d. v. s. refrängen i grevens kuplett. Enl.

samme förf. (a. a.) har melodien ocksä upptagits

i Envallssons Sven och Maja eller Kärleken pä
landsbygden^ (uppf. i Stockholm f. f. g. 11. 3

.

1789 pä Munkbroteatern; musiken ej anträffad).

I denna pjäs uppgives i 2. akt., 7. scen. vid

växelsängen »Nä! till sängs du ren bordt vara»,

etc. som Ton: »Lubin Er till bröllops bjuder

etc». Motsvarande ord förekomma i slutet av det

franska stycket, i samma scen som grevens kup-

lett och sjöngos med säkerhet till samma melodi

som denna.

» Se god dag min Vän, min Frände » ingär i

Fredmans sänger (n:r 6r). Melodien har av

Bellman dessutom begagnats till »Tvenne loppor

kom att träta »(Eichhorn I s. 99; hänvisning

till Sg. n:r 61) och i Marcolphus, opéra-comique,

I. akt., Hyrbergs »Fan besitta detta förtret»

(Eichhorn Is. 249); säsom Air anges »Si god

dag, min vän, etc». Första reprisen av melodien

är ocksä använd i Sg. n:r 65 (första reprisen).

Melodi tryckt i musikbilagan, ^n.

S. 12.

Bacch. Qw. N:o 5. Sdn i s. 72, Vhw i s. 49,

Win 4 s. 7.

' Imit. efter Les Amours d'été av Piis och Barré,
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Dikten ansluter sig på sätt och vis till de vid

ungefär samma tid författade bibelparodiska visorna

— i Fredmans Sång n:o 43 »Adams skål. vår

gamla far» äro ju huvudpersonerna desamma som

i här föreliggande dikt. I denna är det direkt

parodiska elementet dock ringa. E.

r. 5 Cloris; Sdn : Iris.

Musiken till Bacch. Qw, N:o 5: yAdams Skål i Para-

diset»,

I I^^in anges såsom melodi: ^^Säg mig Damon
^ad [Lysandra]». Till denna herdesång av H. Ch.

Nordenflycht hänvisas också från ett par andra

Bellmansdikter : »Aj aj hur mitt hierta värker»,

intagen i a. saml. I s. 232 (tryckt i Eichhorn I

s. 62) och »Ack så kall om sina händer!»,

a. saml. IV s. 71; även denna är tryckt i Eich-

horn I s. 58: här anges som mel. »Bort med
vett och sunda tankar (=Fredm. test., Carlén,

III s. 279). Enl. Carlén (Anm.) är melodien till

»Bort med vett och sunda tankar» »densamma
som till Fredmans Epistel n:o 34». — Vi
kunna i sammanhang^et nämna andra dikter i W^in

— en del event. författade av Bellman — , vilka

enl. hänvisningar sjöngos på melodien »Säg mig

Damon» och alltså säkert haft samma musik som

»Adams Skål i Paradiset», nämligen:

»Sätt ej vänskap uti våda» (l s. 129), »Du
Som älskar blott i orden» (II s. 162; hänvisn.:

»Hör min Damon sad».), »Glada gåssar lät oss

dricka» (III s. 138), »Bröder lät oss glasen

taga» (III s. 242), »Ach du auserwältes leben»
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(III s. 257), »O mein aller schönstes leben» (IV
s. 174), »Hör! Sad Damon min Lysandra» (VI
s. 310), »Hör Sad Damon min Corinna» (X
s. 381). — Samma melodi, som använts till

dessa, begagnades sannolikt ocksä till följande

dikter, vid vilka hänvisas till »Sätt ej vänskap
uti vada» och varav några med säkerhet för-

fattats av Bellman:

»War förnögd med lyckans häfvor» (I s. 29),

»Gröna Skog med nögda stunder» (I s. 33),

»Bart med vett ock Sunda tankar» (l s. 80;

jfr. ovan!), »Nögda sinnet är det smycke» (l s.

82), »Ingen ro min oro lindrar» (I s. 100),

»Flickor äro blomstren lika» (TI s. 117), »Säg

mig Damon sad Lysandra» (II s. 119), »Himla

nöjen i det stilla» (III s. 149), »War välkom-

men i var våda» (III s. 291), »Foten sig i

dansen svingar» (IV s. 131; med överstruken

hänvisning; Eichhorn I s. 63), »Tänk om jag

vor Rijk och mäcktig» (IV s. 191; Fredmans

test. 174), »Tänk om sig min lycka vränger»

(IV s. 191), »Papillon jag dig väl unnar» (IV
s. 304), »Skönsta Iris liumma hierta» (V s. 18),

»Säg mig Damon Sad Lysandra» (V s. 155).

»När jag i går min Daphne Sade» (V s. 163),

»Lät oss lustigt glasen tömma» (IX s. 6), »Kom
nu gassar lät oss dricka (IX s. 30), »Wänskap
himla barn på jorden» (IX s. 88; Eichhorn I s.

75), »Mäster Urban matt och mager» (IX s. 92;
Eichhorn II s. 218), »Kiär den Gud som dig beva-

rar» (XIII s. 10), »Lät oss lustigt prisa laget» (XIII

s. 95), »Liuflig ro utj vårt Sällskap» (XIII s. 96),
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Med lednincr av vissa melodihänvisnino-ar bland

ovan nämnda dikter blir det möjligt med visshet

fastställa, att melodien till »Adams Skål i Paradiset

är densamma som mel. till Ep. N:r 34. Be-

viskedjan, som är tillräckligt bindande, kan schema-

tiskt framställas pä följande sätt:

Ep. N:r 34 Adams skål i paradiset, etc.

enl. Carlcn enl. Wallen

Epistelmelodiens ursprung är tämligen klarlagt.

I BPA s. 239. där ep. finns tryckt, stär blott

»Air:...>. Enligt Bagge (Samlaren 1881 s.

I I o) har Bellman becraonat en fransk kuplett-

melodi frän 1750-talet (av de Bury}; melodien

har använts av Anseaume, Favart, m. fl., av den

senare t. ex. i Zéphire et Fleurette, parodie de

Zelindor (uppf. i Paris 1745), Fleurette: »Nul

objet ne peut me plaire» (2. scen.); som Air

upptages »Ce ruisseau qui dans la plaine». Den
förekommer ocksä (Bagge, a. a.) i Raton et

Rosette ou La vengeance inutile, parodie de Titon

et L'Aurore, musik av Mondonville^ G^ppf- i Paris

^
J. J. Mondonville (född 171 1, död 1772) verkade i Paris som

dirigent vid Concerts spirituels. Skrev utom operor och oratorier även

motetter, som voro mycket omtyckta.
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f. f. g. 28. 3. 1753; i Sverige f. f. g. på
Ulriksdal av den franska truppen i. 9. 1756
och i imit. av Envallsson på Munkbroteatern

2. 4. 1799; handskr. i K. t.:s bibi.). Melodien

öppnar pjäsen med orden: ^^Que Taurore est loin

encore». I textupplagan av Raton et Rosette

(Théåtre de M. Favart, Paris 1763— 1772) an-

ges vid ifrågavarande ställe såsom air: »Il n'est

point encor Taurore». Flodmark (B. u. s. 40)
har av denna melodi funnit en variant (avtryckt

i a. a. s. 42), som synes honom något mera på-

minna om Bellmans, nämligen i en växelsång,

»Ah! Dieux? quel sort efFroyable!» (2. akt., 4.

scen.) i L'ivrogne corrigé, opéra-comique av An-

seaume, musik av Laruette (uppf. i Paris 23. 7.

1759); Air: »Romance: Mon coeur chargé de sa

chame» (Theatre de M. Anseaume, Paris 1766).

Denna romans är under titel Le Modele de la

Constance införd i sångsamlingen Chansons choisies,

avec les airs notés, å Londres 1783— 1785, T.

V, p. 9. — Som bekräftelse på, att kuplettme-

lodien verkligen är originalet till Bellmans »Ack,

hvad för en usel koja» påpekar Flodmark (a. a.),

att han i part. till Envallssons Colin och Babet

(se s. z^!) funnit ytterligare en, vad början och

slutet vidkommer med Bellmans melodi överens-

stämmande variant^ använd till skolmästarens kup-

letter i I. akt., 5. scen.: »Ecce! nu jag jubilerar

»

med Air: »Likt Eneas vid sitt Troja etc». »Dessa

ord utgöra början till io:de strofen af Fredmans

epistel nr 34 och vi skulle således här hafva

denna epistels melodi i dess första form.» (Flod-
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mark, a. a.). I Iphigenie den Andra eller De
gamla Grekiska Historierna (se s. -^5!) har En-

vallsson (Flodmark, a. a.) däremot så vitt man
kan se (stället i part. defekt) begagnat mel. sådan

den sedan använts till Ep. n:r 34, nämligen vid ,

Iphigenies »Hvad min syssla jag beklagar» (3. :

akt., 2. scen.). Som Ton anges även här: »Lik

^Eneas vid sit Troja etc». Förändringen torde

(Flodmark, a. a.) måhända härröra från Åhlström.

Melodi tryckt i musikbilagan, ^n.

S. 13.

Bacch. Qw. N:o 6. Vhw i s. 6g, Win 5 s. 353 I

— Fredmans Sang 57. — Dikten förekommer t

även i Hjm (3 s. 430) men är där sannolikt
i

avskriven efter trycket i Fredmans Sånger. Angående

föreliggande versions förhållande till detta hänvisas
;

till kommentaren i andra delen av denna upplaga.

Avfattningen i f^hw synes stå emellan Bacchana-

liska Qwädens och Fredmans Sångers. 1

W^ln har överskriften: Bachi Böne och Sententie Bok,

enfalleligen J Svenska vers framgifven, den Stri-

dande stirrande församlingen til tröst och styrcko.

(Jfr härmed överskr. i Fredmans Sånger.) £. —
:

Denna dryckesvisa är en ganska grov psalmtravesti
|

och ansluter sig rätt nära till flera psalmer i 1695
|

års psalmbok. Jfr t. ex. n:r 141, 144 och 158.

Församlingen har naturligtvis fått sitt stirrande ut- 1

seende genom träget anammande av Bacchi håvor.

Sn. >

r. 1-4 Sjung och läs nu Bacchi Böner, etc. Ut- I

tryckssättet förklaras av komm. till" överskriften i

i M^ln. Se ovan.

!

I

I

I

i
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r. 5 Läs; Vhw: lätt (d. v. s. 'låt!' Ej komma-

tecken efter 'granne'). E.

r. 7 Vhw, JVln: Chorus: gu tår, gu tår. — Så i

alla strofsluten. E.

r. 7 God tar, se s. i8.

r. 2 o z /^Äz^, //^Ä^.* i dig.

S. 14,

r. 12-13 Vhw, Win: intet bli surögd, trumpen

och tvär

intet min Bachus ... E.

r. 20 Skönt = änskönt, även om. E.

S. 15.

r. 1-2 Lät sen mina ögon pränta

Hjertats ro i fylleri = låt sedan den fröjd,

som mitt hjärta känner i ruset, ta sig uttryck i

mina ögon'. E.

r. 3 Vhw, JVln: granne var lustig munter och

kiär. E.

r. 8 roligt = lugnt. Vhw och Fredmans Sånger

ha 'sagta'. E.

Musiken till Bacch. Qw. N:o 6: »Sjung och läs nu

Bacchi Böner»,

Till detta kväde (= Sg. n:r 57; se s. jo)
har (se Bagge, Bellmaniana, Samlaren 1881 s.

48-49) begagnats en gammal fransk vådevill-

melodi, som bl. a. förekommer i M:me Favarts,

Santerres och Voisenons operett Annette et Lubin

med musik (mest arrangerad) av Blaise (se s. 2^.
Den återfinnes i 3. scenen, till kupletten: »Cest

la fille å Simonette», etc. Flodmark (B. u. s.

102, där även melodien är avtryckt) betvivlar.
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att det verkligen finnes nägot samband mellan

nämnda vädevillmelodi och Bellmans, och man får

medge, att likheten är ganska avlägsen, särskilt

beträffande andra reprisen, som Lindgren (Samlaren

1895 s. 65) anser vara av annat ursprung. Där-

emot kan man i första reprisen finna vissa, ehuru

rätt obestämda beröringspunkter. Samma melodi är

även intagen i Chansons choisies under N:o 74
bland »airs notés du Tome II»; texten (T. II

p. 153), som kallas Le pot au lait, börjar: »La

petite Guillemette Au marché portoit ses oeufs», etc.

I BPA s. I anees som Air vid »Bonden han
o

ler ät himmelens skyar» just »C 'est la fille å

Simonette», varvid melodien är meddelad. Den
avviker dock här från den form, vari den upp-

tagits i Annette et Lubin.

Melodi tryckt i musikbilagan. Jn.

S. 16.

Bacch. Qw. N:o 7. Win 12 s. 382.

Enligt uppgift i M^ln är denna dikt en parodi på en

annan visa, som där kallas »Reveille» och lyder:

Skynda Dig väpnare modig och fager,

• Kom och tag del i vår modiga dans.

Segrens Gudinna med ståltaste Lager

Redan står färdigr att fläta din Crans.o
Up för ditt fädernesland till att fäckta,

Sakcii är äckta,

Jorda Ditt bälte, tag Harnesket på!

Ingen för ähran sitt bröst mera skona,

IVlars och Bellona

Ropar oss opp utj fältet att gå. B.
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r. I frätare = glupsk person, storätare. Ii.

r. 5 JVln: Up för Aptiten din modigt att fäckta. B.

Musiken till Bacch. Qw. N:o 7: »Skynda dig frätare

och du som swäljer».

I l^^hi är någon hänvisning till mel. icke utsatt,

ej heller vid »Skynda dig väpnare», etc. (se s.

S. 17,

Bacch. Qw. N:o 8. Win 4 s. 4.

Visan upptar ett motiv, som är ytterst vanligt i

dryckes- och kärlekspoesi alltifrån renässansen och

har anor, vilka gå tillbaka till Horatius — upp-

maningen att betänka alltings förgänglighet och

därför ta tiden, i akt och njuta medan man är ung;

i svensk diktning före. Bellman är väl det bekan-

taste exemplet Lustas maning till Hercules i Stiern-

hielms liknämnda dikt:

Tagh tijne gåfwor i acht/ medan Ahren/ och

dagarne lijda;

Sätt tijne krafter i bruk/ förr-än Aldren/ och grå-

håren yppas.

Tänck; här är inte bestånd i Werlden; och alt är

i loppet:

(v. 58-60)

varmed särskilt kan jämföras Bellmansdiktens

r. 5-9. K
r. 3 Menuetter. Dansen under Bellmans tid var av

tre slag: menuetten, polskan och kontradansen.

Menuetten i sin tur indelades i nio olika arter,

varav den förnämligaste var: Menuet vid Kunglig

4- — B e 1 1 vt a n , Bacclian . q/aäden.
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Assemblé (S. H. Walcke, Grunderna uti Dans-

Konsten, Göteborg 1785). Se.

Musiken till Bacch. Qw. N:o 8: ^Medan som ungdoms
eld lif i dig sätter».

I If^In finns ingen uppgift angående melodi. Jn.

S. 18.

Bacch. Qw. N:o 9. Win 10 s. 353.

r. 6 denna; IVln: pä vår. E.

r. 9 Piqiienicker. Ordet begagnades ursprungligen

om sammanskottsmältider, men senare om sällskaps-

nöj en och festliga samkväm i allmänhet. E.

r. 10 Träskets; Win: i Hagels.'^

Träskets Sal. Träsket, på Tillaeus' karta 1733
Stora träsket till skillnad från de smärre kring-

liggande som Ormträsket etc, var namnet på

den alltmer stagnerande lilla insjö, som sträckte

sig från trakten av det 1790 utlagda Träsktorget,
j

det senare Roslagstorg (nu del av Birgerjarls-
|

gatan), eller ungefärligen från hörnet av nuvarande '

Tegnérs- och Regeringsgatorna norrut ända upp

till Surbrunnsgatan. Träsksjön, varav små läm-

ningar funnos kvar ännu sent på 1800-talet,

sträckte sior tidiaare väster ut utöver nuvarandeo o
I

Roslagsgatan och i öster delvis över nuvarande 1

Karlavägen. Det stora landområde, som bildades

vid Träskets igengrundande och igenfyllning, erhöll .

kvartersnamnet Träskfloden, vilket redan på Tillaeus'

;

^ Hagels. Härmed åsyftas enligt Björkmans i Uppsala universitets-
j

bibliotek förvarade anteckningar (U. 184 b.) mästerkocken vid hovet

Carl Hagel, som 1761 erhöll avsked från sysslan, till vilken han an-'

tagits 1756, och pä 1760 talet tituleras traktör. Han erhöll 1766 full-

makt som överhovdistillator och 1773 namn och heder av slottsförval-

tare samt dog 1779 på Rasta gård i Spånga socken. B.

i
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karta betecknar den i träskets sydöstra del utskju-

tande udden. Här var tidigare blott en öde utkant,

vars bebyggande påbörjades först mot i6oo-talets

slut av stadskassören, sedermera radmannen Joel

Hörner, som på grund av sina omkostnader för

det oländiga områdets planering erhöll fribrev på
detsamma 1669. Ytterligare förbättringar skedde

under följande ägare, av vilka hustru Catharina

Spicker, född Wittfoth, 1725 sålde sin »malm-

gård på Norrmalm vid Humlegårdsgatan och

Träsket» som det då hette till hustru Anna Elisa-

beth Rosskamp (Rådhusark., Sthlm, uppbudsproto-

koll 1725: 312). En något senare innehavare,

trädgårdsmästaren Erik Lindbom, övertog efter sin

svärmor, trädgårdsmästaränkan Anna Edman, 1757
egendomen, som han i, många år var i besittning

av och på vilken han nedlade stora omkostnader.

Det var också efter honom som egendomen fick

sitt ännu fortlevande namn Eriksberg. I dagligt

tal kallades den dock vanligen efter gammalt

familjärt blott Träsket liksom hos Bellman i före-

hggande dikt. Alldeles särskilt betecknade namnet

det populära värdshus, som trädgårdsmästaren Lind-

bom där inrättade på 1760-talet (efter vilken tid

trädgårdsmästaren försvinner för traktören). Trots

sitt avskilda lägre blev »Träsket» en eftersökt

nöjeslokal, där teaterföreställningar (särskilt av de

Stenborgska trupperna), konserter, uppträdanden av

lindansare etc. ägde rum. Lokal för dessa repre-

sentationer var den stora sal, som i dikten åsyftas

och som ända till senaste tider även varit Tim-

mermansordens festsal. Tämligen lång men ej
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synnerligen bred eller hög fick salen på Bellmans

tid sitt dagsljus från 7 fönster på vardera sidan

och upplystes vid mörkrets inbrott av »4 slipade

kristallkronor för 6 pipor vardera samt 14 breda

och 2 smala spegellampetter för 2 pipor vardera»,

Eriksberg. Efter Carlén

infattade i vackra förgyllda ramar med rococcO'

ornament (Flodmark, Stenborgska skådebanorm

s. 123). Hår gavs även tillfälle till lekamlig spi:

eller en »Soupé», som Bellman sä2!;er i dikten

Sålunda heter det vid teatersäsongens invigning
'

Dagligt Allehanda den 14 november 1780: »Upp;

Ericsberg är Wärdshuset äfwen öpnadt, där så hwa

I I
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och en som Sällskaper kunna til nöjes bliRva ser-

verade efter Comediernes slut.

»

Salen liksom den gamla byggnad, som omsluter

densamma, är ännu kvar bredvid Timmermans-

ordens nja ståtliga komplex. Sedan Erik Lind-

bom avlidit den 14 maj 1782 och efter hans

änkas snart därefter inträffade död sålde stärbhuset

1788 egendomen till Timmermansorden, vilken

alltsedan dess varit innehavare av området, vari-

från dock de senaste åren stora avträdelser skett

till gator och offentliga platser för den bebvggelse,

som numera upptagit större delen av Erik Lind-

boms gamla egendom. B.

r. 1 1 Jeii de Tippe, antagligen ett hasardspel, rnöj-

ligen »krona och klafve» (Tippe, Type betydde

enl. L. Möller, En ny Frantzösk och Swensk

Lexicon, 1745,. ^> figuren på ett skådemynt»). Se.

r. 1 4 Piinsche Balar. Punschen, som vid denna tid

var en mycket populär dryck, dracks oftast varm.

Den beskrives i M. Orrelius, Köpmans- och Material-

Lexicon (Stockholm 1797) som -en i Jamaica på-

funnen Engelsk dryck, som göres af Arack eller

Rum, Socker och Citroner samt litet Muscat: eller

ock af Franskt Brännwin, Såcker och Lemon-

saft». Se.

r. 17 Irns (^gx.^Ioog) var egentligen en tiggare på
Ithaka, men hans namn begagnas även för att

beteckna en mycket fattig man i allmänhet, på

samma sätt som med en Croesus» ju menas en

mycket rik. E.

r. 18 Tunnor guld. »Tunna guld^> var benäm-

ningen på 100 000 dir smt. E.
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r. 19-20 Kan ett Land i sådan lycka,
i

aga millioner skuld! I

Det yppiga och våldsamma nöjeslivet i 1700-talets

Sverige, varav Bellman i föreoående strof oett en <

bild ocli som för den ekonomiskt icke särdeles
|

klarsynte skalden var ett bevis pa landets goda

finanser, var i själva verket blott ett glänsande

skal; säväl statens som många enskildas ajFFärer

voro oenomruttna. Genom det olyckliora krigret mot

Ryssland 1740-41 hade det svenska penning-
\

väsendet i höe grad trasslats till, och banken hade

bligat tATjngen till en ständigt stegrad sedelcirkula-

tion, som 1762 nådde sin kulmen. Även det pom-
,

merska kriget slukade stora penningsummor, och

1763 utbröt dessutom en allmän europeisk handels-
|

kris, som medförde åtskilliga konkurser även inom

den svenska affärsvärlden. Den okloka ekonomiska

politik med rikliga understöd åt olika näringsgrenar

och storartade partibelöningar, som hattpartiet fört,

bidrog också den att försämra landets finanser;
|

innan hattarna 1765 frånträdde stvrelsen var den ^

SA^enska statsskulden uppe i 600 tunnor guld. Fråa

1765-66 års riksdag börjades därför ett ener-

j

giskt arbete att bringa landets finanser på fötter.
|

Emellertid sjönko prisen på våra exportvaror, under '
'

det att särskilt livsmedel och hantverksarbeten våld- ]

samt stego i pris. I början av 1767 nådde dessa

"upp till en oerhörd höjd. och samma år inträffade
|

en av de våldsammaste ekonomiska kriser, som vårt
j

land genomgått och som orsakade en mängd

'

fallissemang. 5;/. £.

!



Kommentar jg

Musiken till Bacch. Qw \:o 9: >SIidder, sladder, Fol-

ket klagar .

Den ovanför dikten tryckta melodihänvisningen

Mamma bad nätter och dag;^ar> återfinnes icke i

IfHji. Däremot är hela dikten -Mamma bad natt och

da^ar lär sin dotter som en prost etc. utskriven

i a. saml. I, s. 24; beträffande mel. hänvisas

till Une mere avec prudence^. Vart denna titel

eller textbe2;;ynnelse hänför sig^, är mig icke bekant,

ej heller kan anges vilken melodi, som bes^agnats

till -Mamma bäd natt och dagar-, .^w.

5. 20.

Bacch. Qx. \:o 10. Bzz. 17-, DGr 5 i. 51, Eht

269. H"m 2 5. 35c, Sdn i 5. 21. Ttr 5. 83,

Vhw I s. 94. AVIq 9 5. 219. — Fredmans Testa-

mente 75 (cif. FT). — Som överskrift ha samtl.

hss Cutom Vhw) och FT : Bacchi A^a^gvisa.

Carlén uppger, att denna sång enligt en tradi-

tion vid något tillfälle avsjungits hos och över

kometten vid adelsfanan C. M. \^ölschow Cf. i 7 3 i

d. 1 8c i), vilken under lång: tid var Belimans

jmgän^esvän — en frukt av denna vänskap äro

le avskrifter av Bellmans dikter, som V. e:;]orde

J^hw!) och som äro av stor vikt för fastställande

a\ det bellmanska diktbeståndet. Xåeon bekräftelse

på den av Carlén nämnda traditionen far man
dock ej av Vhir. E.

r. 4 Sdn, Ttr, FT: Dr: plär så 2:å. E.

r. 5-7 Omkvädet har i de olika hss och i^T någ;ot

avvikande formuleringar. Här anföra^s de från rrvc-

ket mest avvikande.
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Sdn: Sä visch i lull, så sofve lull, så sofve tussa lulla,

Till alla glasen bli fulla.

Ttr: Så sof i lull. Så wyss i lull,

Så sof i lulleri lulla

Tills alla glasen bli fulla. E.

r. 14 Gubben; Sdn, FT: Guden. — snarkar; Bgm,
Eht, JFln: sparkar. E.

S. 21.

r. 5 Sdn: Sof sött. sof sött utan- qvida. E.

r. 9 Frans. Enligt Carléns ovan nämnda uppgift

skall Völschows dräng vid tiden för denna visas

tillkomst ha burit detta namn. E.

Musiken till Baccli. Qw. N:o 10: » Tyst Bröder, Bacchus

har somnat>y.

Sondén V s. 383 uppger angående musiken

till ifrågavarande dikt, som är intagen i Fredm.

test.: -Melodien är lånad af en gammal vaggvisa

». Enl. Drake (Anm.): »Svensk national-

melodi. Carlén III (Anm. s. 85) säger, att den

sjöngs efter en känd folkmelodi.

Melodi tryckt i musikbilagan, ^n.

S. 22.

Bacch. Qw. Nio 11. Win 5 s. 126.

r. 2 alldaga = daglig. E.

r. 15-16 På en kanna gingo åtta qwarter (eller

2 stop). E.

Musiken till Bacch. Qw. N:o 11: ^Kom hundra tusend

I^iksdaler^.

I IFhi upptas såsom melodihänvisning: »Lät

fritt en panicus». Samma hänvisning återfinnes
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även 1 samma del, s. 103, vid »Lät folket pä

tj derna knota» och i X s. 201, vid »Att säfva

roligt om natten». — Frän »Lät fritt en panicus

terror» (VI s. 3) hänvisas till »Lät verlden i yrsel

fä rasa»; denna melodiuppgift är ocksä utsatt vid

»Om du är mager och bleker» (X s. 151).

»Lät verlden i yrsel fä rasa» förekommer i del

X s. 139; här äterhänvisas dock beträffande

melodien till »Lät fritt en panicus terror». —
Huruvida Bellman författat dessa dikter, är ovisst.

23,

Bacch. Qw. N:o 12. Hjm i s. 85, Win 3 s. 53,

Akn s. 316.

r. 1-14 I Akn lyder dikten:

Ach! min Bror,

knapt Du tror

Huru högt jag Dig verderar.

Aldrig fins i verlden nägon än, den Dig älskar mera;

Ja jag svär vid detta glas,

At sä sant det slås i kras,

Skal Du finna städs' i detta bröst

Oförfalskad tröst,

Och sä länge Dina kar

Hafva nägon droppa qvar,

Skal min vänskap aldrig skifta färg

Men stå fast, som berg.

I Hjm läses före denna strof en annan med exakt

samma versbyggnad (i IVln 3 s. 47 står den en-

sam, men det hänvisas till »Hör, min bror»):

»Guardies Karl — Säg mig hwar — Wänskap
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här i sta'n logerar etc. Den tar upp ett tema,

som pä sätt och vis ansluter sig till motivet i »Ach,

min Bror» — vänskapen säges ha flyttat frän sitt

egentliga »kvarter», hjärtat, till »hvars mans mun»
— men synes vara en självständig och inom sig

avslutad dikt, som väl emellertid far antagas vara

av Bellman. E.

r. I JVln: Hör min bror. E.

r. 4-5 Hjm: Aldrig nonsin änn

Jag haft någon wänn. E.

r. 4-6 Wh: aldrig har du funnit än

näo^on väno
den dig älskat mera. E.

|

r. 10-13 l^l^lii- oförfalskat hiertta I

ock så länge dina kaar^ I

hafva någon droppa qvar^
\

skall vår vänskap'' aldrig skifta färg E.
\

Musiken till Bacch. Qw, N:o 12: y^Acht min Bror».
|

Ovanför denna dikt står i BPA s. 257 blott:

»Air: . . .». — I If^in anges såsom melodi »Gardies
|

karl Säg mig hvar» (se s. ^/), varifrån dock
1

återhänvisas till »Hör min bror», etc. Melodien
j

»Gardies kar[l], Säg mig hvar» har även använts
j

till: »Fåfängt är man vill här» (III s. 261),
j

»Ack min Tante var galant» (IV s. 138),
'

»Hiertans du klockan tu» (V s. 99), »Söta du :

förlåt mig nu» (VI s. 342), »Ädla Saft Gif mig
j

kraft» (IX s. 117) samt » Qvällia Sig jemmerlig»
j

(XII s. 214). >. I

^ Dessa två rader i denna formulering även i Ii)'m.
j

^ Hjtn: 'skall min wänskap'. (
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S. 24.

Bacch. Qw. N:o 13. NhrC s. 76, Ttr s. 99.
—

Fredmans Testamente i8j.

Liksom Bacch. Qvs^ N:o 5 ansluter sig detta

kväde pä sätt och vis till de bibelparodiska dikterna.

Moses besjunges ju ocksä i Fredmans Säng N:o

39 »Alt förvandlas, alt gär omkull». E.

r. 7 FT: I det friska, friska röda haf.

NhrC, Ttr: Öfwer detta röda haf.

r. 8 Bischoffs slefwen. Bischoft^ »en dyrbar och

stärkande dryck, som sedan 1720 kommit här i

Sverige i bruk, och tillredes af friska Pomerant-

sers saft, Säcker och rödt Franskt win eller sä

kallad Pontak. Med Renskt win tilredd, fär han

namn af Ärche-BischofF; med Bourgogne-win till-

lagad, heter han Prälät, men med Champagnewin
tilredd, kallas han Cardinal» (M. Orrelius, Köp-

mans- och Material-Lexicon, Stockholm 1797). Se.

r. 1 1 NhrC, Ttr: Han med hene Röda hafwet

delar. E.

r. 11-15. Dessa rader anspela pä den bekanta be-

rättelsen i II Moseb. 14 kap., där egyptiernas

undergäng i Röda havet skildras,

r. I 5 Plumpa = plumsa. E.

r. 15-17 NhrC, Ttr: For till Botten, som en tunna

malt.

Wij eij konsten spara,

men torrskodde fara. E.

r. 16-18 FT: Lika godt, mä vara.

Vi torrskodde fara

Öfverallt. E.

I
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Musiken till Bacch. Qw, N:o 13: Käre Bröder, Drick-

om Mosis skål' .

Lindgren anmärker (Bellmanmusiken, Samlaren

1895 s. 67): »tydl. =Käre bröder, klart och

ljufligt vin i BPA, med Air: Walthorns-stycke »

.

Melodien är ocksä citerad ovanför (BPA s. 11 o);

med vissa modifikationer passar den till »Käre

bröder, klart och ljufligt vin»"^ och »Käre Bröder,

Drickom Mosis skål». Denna senare dikt ingär i

Fredm. test. (Sondén V s. 252; Carlén III s.

386; ingenting anges beträffande melodi). Frän

en annan Bellmansdikt, »Käre Bröder! Drickom

Gustafs skål (Sondén \^I s. 147) hänvisas av

utg. (s. 361) till »Käre Bröder Drickom Mosis

skål» eller till »Gubben Jonas, Ängslig, matt och

sjuk» (Fredm. test., Sondén V s. 255; Carlén

III s. 390: ingen anm. angående mel.) Vid

»Mina dagar Hafva sitt besvär» (Eichhorn I s.

47) anges som mel.: »Käre bröder, klart...».

I IfHii är utskriven »Kära bröder drickom

AVålbergs skål (= 2. strofen av »Käre bröder,

klart och ljufligt vin»); mel.: »Friskt Cam-
rater lät oss dricka bra». Samma hänvisning åter-

finnes även vid »Kiära bröder klart och liufligt

vjn (I s. 35) och »Käre Bröder pengar punsch

och vjn (v s. 151). Till »Kära bröder klart

och liufligt» hänvisas vid följande dikter: »Friskt

Camrater lät oss dricka bra» (I s. 71), »Har

jag blått en trogen vän ell två» (III s. 92),

»Täcka flockar, tänk ehr skönhets prackt» (III

^ Tryckt samman med denna text i ^>Musik till C. Bellmans

samlade skrifter;
,
utg. av J. A. Josephson, Stockholm 1881 (s. 283-284).
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s. 123), »Wärden biuder oss att dricka nu om»
(V s. I o q), »Svenska Männer, firom denna dag»

(v s. 373), »Fan besitta prästen som här står»

(III s. 52), »Wärda vänner Drickom pä god

tro» (X s. 141), »Kan det gifvas Större Sinnes

ro» (X s. 343), »Mina dagar hafva sitt

besvär» (XII s. 46), »Höjer höjer rösten pä
en gång» (XII s. 216), »Höjer rösten, drick

med mig min vän» (XII s. 219), »Fatter glaset

utan prut och tvång» (XII s. 240), »Höjer

Höjers Höjer Höjers opp» (XII s. 251), »Höjer

höjer höjer glasen opp» (XII s. 253), »Gubben

Jonas ängslig matt och Siuk» (XIII s. 80), »Wj
ska surra Bröder allihop (XIII s. 88). — Av
dessa i Win förekommande dikter äro förutom »Kära

bröder, klart och liufligt vjn» och »Kära bröder,

Drickom Wålbergs skål» — följande med säkerhet

författade av Bellman: »Har jag blått en trogen

vän» och »Gubben Jonas» (jfr ovan!).

Melodi tryckt i musikbilagan, ^n.

S. 25.

En Stiif Rim etc. är ett avtryck av den Bellmans

egenhändiga hs^ som tidigare gått under benäm-

ningen »Väfrim». Denna tillhör Kungl. Vitter-

hets-, historie- och antikvitetsakademien och är nu-

mera deponerad på Kungl. Biblioteket i Stockholm.

Den utgöres av en längd ihopklistrat regalpapper

(38,87 m. lång och 0,154 m. bred), upprullad på
en träkavle, som i vardera änden är försedd med
en förgylld trissa. Hs, som skadats i övre kanten,

har sedermera lagats och titeln därvid kompletterats



Manuskriptet till En Stuf Rim. K. Biblioteket.



^1

Ur manuskriptet till En Stuf Rim (n:o 5, s. 37).
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till: JVäfrim af etc. Att den titel, som här be-

gagnats, dock torde vara den riktiga framgår därav,

att den, såsom redan i kommentaren till Fredmans

Sånger anmärkts, förekommer i de tvä hss, Eht

s. 341-405 och DGr 4. (se s. vilka båda

äro tidiga avskrifter av texten i ifrågavarande rulle.o b
Föreliggande avtryck återger allt som finnes i

originalhandskriften (jjvig.-hs) med undantag av en

mellan n:o 10 och n:o 11 befintlig avfattning av

»Bachi Tempel öpnat wid . . . Movitz död 1779»
samt »Bachi Fest 3. gången firat 1771 . . .» mellan

n:o 45 och n:o 46.

Numreringen av dikterna förekommer ej i orig.- ,

hs. Den av Bellman begagnade stavningen har
|

bibehållits, varvid dock ett och annat alldeles uppen-
|

bart skrivfel rättats. På ett par ställen hava i tyd- 1

lighetens intresse dikternas överskrifter kompletterats.

Beträffande bruket av »små» och »stora» bok-

stäver må anmärkas, att det stundom är svårt att

avgöra, huruvida Bellman menat det ena eller det

andra. I en, han, hon, sig, sielf m. fl. dylika små-

ord använder Bellman ofta, men ingalunda konse-

kvent »stor» bokstav även i sådana fall, där vi

nu för tiden ha »liten». För att underlätta läs-

ningen har i detta avseende normalisering till större

likhet med det nu vanliga bruket genomförts.

Även i interpunktionen ha en del smärre för-

ändringar och kompletteringar vidtagits.

Såsom framgår av titeln och underskriften i slutet

är En Stuf Rim påbörjad den 24 jan. och av-'

slutad den i april 1780 (några dikter i början

dock möjligen tillfogade senare; se s. ^5)-
—
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Manuskriptet innefattar en stor del av de poem,

Bellman under senare delen av 1770-talet författat.

Mänga av dem datera sig själva, nägra kunna pä

andra grunder någorlunda tidsbestämmas. Frän 1775
är n:o JJ, frän 1777 n:o 26, 2g (möjligen från

1776)^ JO, j6 och j8. N:o 16 och 2J äro skrivna

1778; 1779 tillkommo n:o 2Q), 5(?), ^(P) 24, 28,

jg, 42, 4S> 47Q) och 1780 n:o 4. 11, 12,

14, IS, i7> 43> 4^Q^^ 49^ 50^ N:o 20 och ^5
äro tidigast frän 1778, och n:o 22 skrevs i sin ur-

sprungliga form 1777 samt omarbetades möjligen

1780. Övriga äro mera obestämbara, dock tillhöra

de säkerligen med ett par undantag senare hälften av

1770-talet eller början av är 1780. De antydda

undantagen äro n:o 40 och 41, vilkas hela lägg-

ning hänvisar pä ett tidigare skede i skaldens dikt-

ning; n:o 40 finnes ocksä mycket riktigt tryckt

1770 och är säledes senast frän detta är. E.

Det originella manuskriptet har Bellman skrivit

för att därmed uppvakta Elis Schröderheim (se

n:o 50). Till denne, den bekante statssekreteraren

i ecklesiastikexpeditionen, Gustav III:s gunstling,

en ypperlig formell talang, prototyp för gustaviansk

bildning och umgängeskonst, framstående ordens-

talare och jovialisk skämtare, var B. under de

sista 25 ären av sitt liv knuten med oföränderlig

vänskap och tillgivenhet, och denne var ä sin

sida vid alla tillfällen hans befordrare, särskilt

inför konungen, vilkens bekantskap med B. han

troligen förmedlat. S., son till Gustav IILs religions-

lärare biskop Göran Schröder, kom vid mitten av

1760-talet från Uppsala till Stockholm, umgicks

— B e II )n an , Bacchan. qiuäden.
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Elis Schf'öde?-heim. Porträtt av Per Krafft d. ä. 1787. Gripsholm.

flitigt med stadens vitterlekande unga ämbetsmän,

var en av stiftarna av sällskapet Utile dulci, och

i denna miljö har han troligen lärt känna den

några är äldre Bellman. I skalden S. O. Tilas
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hade de en gemensam van. S:s egen litterära styrka

var betecknande nog på parodiens område. Efter

1772 års revolution låg en lysande ämbetsmanna-

karriär banad för S. Han blev statssekreterare 1782,

och om han också omkring år 1786 trängdes ut

av andra gunstlingar ur konungens närmaste krets,

bibehöll han dock sin yttre ställning dennes hela

regeringstid ut^ men efter konungens död hade

solen gått ner i hans liv, och han fick dö nära

nog i armod. Han hade 1776 gift sig med den

livliga och intelligenta fröken Anna Charlotta von

Stapelmohr, som B. säkerligen själv, visserligen på
passande avstånd, hade älskat, och som förblev

hans mest dyrkade väninna. I deras hem var B.

en verklig hovskald, som vid alla tillfällen upp-

vaktade dem med poesi. I sin hänförelse för

konungen voro båda ense, och S. utnyttjade ofta

B:s poetiska talang i rojalistiskt syfte. Deras för-

hållande härvidlag vore värt ett eget kapitel. 1778,

då S. var sekreterare i bondeståndet gjorde han B.

till dess notarie. Båda avledo samma år (1795),
skalden ett halvår tidigare än sin gynnare. (Om
Schröderheim se f. ö. Oscar Levertins essay i Från

Gustav IILs dagar. Svenska memoarer och brev,

utg. av H. Schiick och O. Levertin VI, Elis

Schröderheim, Skrifter till Konung Gustav IILs

historia, utg. av E. Tegnér samt Schröderheimiana

i Personhist. tidskr. 1924.) Sn.

S. 27,

En Stuf Rim N:o 1. DGr 4 s. i, Eht s. 341, Schgm

385 (egh.)' Vhw 6 s. 122.

Överskriften: Orig.-hs har: 'But. Rim:'
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Bout-rimh (»rimfyllnad») är en dikt^ skriven med
förut uppgivna slutrim. Bruket av dylika dikter

uppstod i Frankrike under i6oo-talet, och ^>upp-

finningen » tillskrives en rimsmidare vid namn Dulot.o
Som sällskapslek begagnades bouts-rimés-skrivandet

flitigt pä Bellmans tid.

Om den lilla diktens tillkomst berättar Atter-

bom (Sv. siare och skalder 6 s. 48) en av de

legendartade anekdoter, som äro knutna till Bell-

mans namn\ Gustav III skulle en gäng, dä han

mötte skalden, sagt till denne: »Huru står det till,

Bellman? Nu ser du mig inte ut kunna hitta

ett endaste rim», varpä Bellman omedelbart skulle

ha svarat med de fyra här återgivna raderna. —
Osannolikheten av att dikten tillkommit i en

dylik situation, framgär emellertid redan av att

den är skriven som rimfyllnad. Carlén, som iakt-

tagit detta, berättar ocksä anekdoten nägot annor-

lunda och läter det vara konungen, som ger rim-

men ät Bellman, vilken genast improviserar poemet

(Carléns uppl. I s. XX). E.

r. 2 war tryckfel här för 'ren',

r. 3-4 pa mitt glas

star Kungens namn i guU.

Under 1700-talet buro de förnämligare brännvins-

glasen i värt land ofta den regerande konungens

chiffer i guld. De äldsta pä detta sätt dekorerade

glasen stamma frän Fredrik I:s tid, och allmännast

förekommande äro de gustavianska. Se.o
r. 4 Kungens; Schgm, J^hw: Gustafs. E.

^ Anekdoten finnes f. ö. i från Atterboms version föga avvikande

n redan i Sondéns Bellmansupplaga, del VI s. 377.
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Musiken till En Stuf F^im N:o 1: »Helt tomt är mitt

Schatoulle*.

Denna dikt har sannolikt ej haft melodi. Ju.

S. 28.

En Stuf Rim N:o 2. DGr 4 s. i, Eht s. 341. Schgm

s. 386 (egh.), Vhw 6 s. 137. — Freduiaiis Testa-

mente io§ (^FT^. — I Schgm är ett blad, s. 389-390,
borta, varför sista strofen av »Krogen» där saknas. —
Denna dikt trycktes i Dagligt Allehanda (DA)
den 22 sept. 1779 och sedermera i Dagbladet
JVälsignade Tryck-Friheten {JVTF) den 28

aug. 1782, där med följande anmärkning: »Det är

en målning av Hogarth^ — Kjännare må döma! ». E.

r. I Schgm, Vhw, JVTF, FT: Ge rum! E.

r. 7 piskperuqiien, peruk med nackhåret hårt om-

virat av ett band (stångpiska). Modet att bära

stångpiska infördes av konung Fredrik Wilhelm I

i preussiska armén år i 7 i 3 och upptogs ett årtionde

senare i den svenska. Till civil dräkt blev stång-

piska knappast riktigt vanlig i vårt land förrän

under Gustav IILs tid. Den bars dock av ele-

ganter långt tidigare; sålunda ingår den bland de

fransyska extravaganser för vilka »Den svenska

sprätthöken» avhånas i Carl Gyllenborgs komedi

(1737). Se.

r. 8 v.i. Såväl orig.-hs som Schgm liksom även DA
ha här 'ni\ Vhw har 'nu', men där är 'nu i' över-

struket och ovanför med blyerts skrivet 'uti'. Sist-

nämnda läsart ha såväl JFTF som FT. E.

^ W. Hogarth (f. 1697, d. 1764), den berömde engelske målaren

och satiriske sedeskildraren, som. givit de kända, brutalt realistiska bil-

derna ur sin samtids liv.
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r. 10-12 Orig.-hs här skadad och radsluten kom-

pletterade efter övriga hss. £.

r. 1 5 Basilisken. Basilisk eg. ett fabeldjur, en tupp

med drakvingar och draksvans, vilken ansågs kunna

döda genom sin blick och sin giftiga andedräkt. I

bibeln användes ordet även för ett giftigt orm-

släkte. I bildl. bemärkelse som här = person med
elak uppsyn, elak och arglistig människa. E.

S. 29.

r. 6 trafivarlapper eg. = springpojke; 'pojklym-

mel'. E.

r. 18 Schgm, Vhw, JVTF, FT : Nä söta! E.

r. 20 Mor Maijas man pa Laxen. Den Mor Maja,

som oftast förekommer i Bellmans Stockholmsdikt-

ning är Mor Maja Myra i Solgränd. Vid den

korta, från Stortorget till Västerlåhggatan ledande

gränden med detta namn bodde verkligen 1780
en 40-årig kvinna, som hette Lena Caj sa Myra,

hustru till en avskedad gardist. De höllo krog,

vilket var ett mycket vanligt sätt för uttjänta

soldater att försörja sig på. — Om det var samma
Mor Maja som innehade Laxen veta vi icke.

Denna krog låg enl. Carlén vid Regeringsgatan.

Namnet lär ha uppkommit genom den vanvår-

dade rappningen på huset, genom vilken detta

blev fläckigt som en lax. En lax utgjorde också

skylten. I Packhusgränden låg källaren Tre Laxar.

Sn. B.

5. 30.

r. 7 Soiirtoiiten, vanligen dubbelknäppt livrock med
stora slag. Den användes såväl av herrar som

damer. Se.
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r. I o Engelsk tenn kallades sådant tenn, som var

minst tiopundigt d. v. s. där blyhalten utgjorde

en tiondel eller mindre. Det importerades mest

från Tyskland. England var emellertid det gamla

förnämliga tennlandet, varför den finare tennsorten

kom att uppträda med denna ursprungsbeteck-

ningr. Se.o
r. 14 ^^^^^^ = pack, patrask. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 2: > Qif rum! Hwad
är på färde?»

Vilken melodi, som event. använts till denna

dikt, är ej bekant. — Med smärre modifikationer

skulle mel. till En Stuf Rim n:o 3 (Fredm. Sång

32) kunna passa. Tänkbar är också musiken till

»Der bortnas ska vi stanna» (Parentationen över

Lundholm). J^n.

S, 31.

En Stuf Rim N:o 3. DGr 4 s. 3, Eht s. 343 samt

s. 524, Hjm 3 s. 416, Schgm s. 379 (egh.),

Vhw 6 s. 94. — Fredmans Sang J2. — Eht

s. 524 och Hjm äro avskrivna efter texten i Fred-

mans Sånger, och beträffande föreliggande avfatt-

nings skiljaktigheter från denna hänvisas till Sång-

erna. — Schgms och den efter denna direkt eller

indirekt avskrivna l^hws version är en mindre om-

arbetning av texten i orig.-hs. Den Schgm-l^hw-

ska avfattningen trycktes i Dagbladet JVälsig-

nade Tryckfriheten (WTF) den 3 juli 1782
med följande not av utgivaren: '»Poem som jag

öfwerkommit och som röjer en så origenel Författare

som aldrig behöfwer låna utan af naturen. »
—
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Dikten är även i betydligt omarbetat skick intagen

i Svenska Parnassen fSvP) 1784 s. 249 fF.^

med denna anmärkning: »Meddelt af ett Snille,

hvars egna maner at måla Naturen lätt förråder

sig. Qvädet är helt nytt. » Felaktigheten av den

sista uppgiften framgår utan vidare av att dikten

ingår i E71 Stnf Rim.

SvP:s avfattning står närmast versionen i Fred-

mans Sånger och har samma överskrift som denna;

dock äro olikheterna så stora (bl. a. saknas första

strofen och finnes en annan, här nedan den Sjunde,

som Sångerna ej ha), att den synes böra i sin

helhet avtryckas:

Afton - Q^väde.^

1 skygd af dessa moln, betraktom Floras gårdar.

Hur skönsta höjder fly, hur mörka grifte-vårdar

På svarta kullar stå;

Där, under ufvars gråt, mullvador^ ormar, märdar

Ur sina kamrar gå

Kring källan är et qvalm, - - - - knapt rör sig mygg
och myra.

När mot des dunkla djup Timantes i sin yra,

Bespeglar^ månans^ klot.

På grenen af en alm Alexis hängt sin lyra.

Och slumrat vid dess fot.

^ Denna avfattning var ej känd för kommentatorn vid utgivandet

Fredmans Sånger.
2 I SvF står: 'Aton-Qväde'(!).
^ = ser avspeglat i.

^ Si/P: 'månnas'(0.
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Små späda vatten-sorl, som ned i mossan spela

Och uti ränlars språng kring fältet sig fördela,

Gör' ögats sömn så söt,

At döden liksom käns hvar droppa blod^ förstela^

I sjelfva helsans sköt.

Kn ljum och kylig blåst imellan löfven susar,

Som under trädens rusk den gröna böljan krusar

Kring roddarns blanka år'.

Mot klippan, vid et plump^ dit strömmen inåt frusar,*

Den glupska gäddan slår.

Där ligg-r Jägarn trött, med hatten under öra;

Vid bössan mot hans arm, at minsta buller höra,

Sig hunden lagt i ring.

Och Fiskarn nyss begynt sin not i vassen snöra,

Och plaska stranden kring.

På trägårds-sängens brant, som ned åt viken drager.

Den trifne Abon syns, vid månans klara dager,

Med vattenkannan fylld;

Hans täppa blir så grön, hvar planta frisk och fager

Försilfrad och förgyld.

Vid hennes^ svala sken nu vatten-kannan glimmar.

Kring om hvars blanka pip en rosig skugge strimmar^

Af löfvens mörka fläkt,

^ SvP: 'blott'(!). Jfr Fredmans Sånger.
^ = göra stel.

^ = 'djupt hår.
^ SvP: 'fursar'(!).

^ = den flitige odlaren.
® näml. »månans». Se föreg. strof!

= glänser.
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Där masken på hvart blad sin fina spanad limmar,

I nät och trådar sträckt.

Vinrankans dufna präl ät muren vil sig luta,

Tulpanens skrumpna blad sig mer och mer filsluta

Vid regnets glesa skur.

Längst ut ät ängens rymd den sista gången tuta,^

Vallhjonet i sin lur.

Bofinken tyst och gömd sin gröna dörr tiltäpper,

I rågskyln någon gång den svarta fogeln^ knäpper.

Vid syrsans fräna ljud.

Helt låg syns svalans flygt, när Pan dess vingar

släpper

Til reg^nets förebud.o

Ur gräset skymtar fram ringblomman och blåsippan.

Just där säds-ärlan sprang, den skogens nipper-tippan,

I sina svarta tripp.

Hör sparfvens späda qval!^ och ungarna på klippan,

Kip kip, kyp kyp, kip kipp.

Kring Nattens majestät sig alt i dvala sänker.

Mot rodnan af et moln en sorglig urna blänker

Uppå en ättehög.

Bland drakar där på gods, bland gyldne bloss och

skänker

Sig Plutos skugga smög.

^ = tutade(?). Jfr Fredmans Sånger!
^ = kornknarren.
^ väl = klagorop. Jfr En Stuf Rim.
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Nu råder nattens frid och ögat vil sig sluta.

Lägg bort din pipa, Pan!^ j^lexis, tag din luta,

Och sjung i skogens hvalf!

Cycloper, Fauner, tyst! — hållt, gastar! op at tjuta

Vid storm och jorda-skalf.

Bjud Eol vid dit spel at vädrens ras förvilla!

Bjud tystnad op i skyn! — bjud Neptiin sitta stilla

Och Thetis hålla mund!

Befall at klippans spets må tysta floder spilla

På denna dyra stund.

Tillåt Najaden ej vid grumlet sig få löja^,

Bryt Cupidonens arm, som brottas om des slö)

a

Och uprör flod och älf

Må sunnanvädret knapt den minsta ilning röja:

Apollo spelar sjelf.

Arachne!'^ fäll din nål och lätt din ränning stanna;

Kan du dit ömma bröst mot låtans våld bemanna.

Din spole återtåg!

Vulcan! lägg släggan ner, håll handen för din

panna —
Men nu nu somna' jag. E.

r. 6 gömmer; Schgm, Vhw^ , WTF: skymmer,

r. 7 och 9 Orig.-hs här skadad och radsluten full-

ständieade efter övriga hss. E.o o

^ Om Pans pipa se s. 6t.
^ = löga, bada.
2 Se s. 6s.
* I det följande anges ej de uppenbara skrivfel, varigenom Vhia

skiljer sig från Schg??i.
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r. I I iiiinsta myra; Schgm, Vhw, WTF: mygg och

myra. E.

r. 1 2 mot I orig.-hs har först skrivits 'i', vilket

strukits. E.

r. 1 3 bespeglar = finner (månens klot) avspeglat

(i källans klara djup). Manens; tryckfel här för

'Månans'. E.

r. 1 4 lijra I äldre tider var benämningen ä musik-

instrumenten högst vacklande; så användes namnet

lyra för instrument av väsentligt skilda typer.

1) Ett ensträngat stråkinstrument med välvd, päron-

formig kropp kallades under medeltiden lyra.

2) Benämningen lyra och lira användes senare å

ett från Italien vid medeltidens slut stammande

stråkinstrument med platt resonansbotten, brett

gripbräde, kort avrundad snäcka ocH försedd med

SJU till tjugufyra strängar. Av denna typ funnos

tre storlekar.

3) »Bondliran» fick även heta lyra, ömsom lira.

4) Numera förstår man med lyra den s. k. klas-

siska lyran med tre till sju lika långa strängar,

vilka knäppas med plektron (liten pinne av ben,

metall eller trä).

De båda med Bellman samtida musikhistoriska

svenska författarna Hulphers och Envallson in-

begripa under benämningen lyra och lira dels

bondliran^ dels de ovan beskrivna stråkinstrumenten,

dels (Envallson) den klassiska lyran.

Här måste vara frågan om den sistnämnda. Be. Jn.

32.

r. I luta = på lut. E.

r. 2 än; Schgm, Vhw, WTF: i.
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r. 5 dansa; Schgm, Vhw : flägta; WTF: flacka. E.

r. 7 den swarta fogeln = kornknarren. E.

r. 1 4 Schgm, Vhw, JVTF: Hör Sparfwens späda

qwal och ungarna^ på klippan. E.

r. 17 af. I orig.-hs har stått 'ur', vilket strukits. E.

S. 33.

r. I Schgm, J^hw, WTF: Nu råder . . . E.

r. 2 din pipa Pan, panflöjt, syrinx, urgammalt blås-

instrument, vars uppkomst tillskrives skogsguden

Pan. Instrumentet består

av vanligtvis åtta pipor

av avtagande längd och

täckta nedtill (se bild).

Tonen alstras genom att

luftströmmen vid anblås-

ning brytes mot en skarp

kant.

Den här avbildade

panpipan har åtta pipor

av glas, i underkanten

täckta av korkar. Den
är märkt »Papageno»

och har tillhört musikern

Gelhaer — möjligen klarinettisten C. S. Gelhaer

(f. 1767, d. I 8 14); flöjten förmodas hava använts

av Papageno i Trollflöjten. Be.

Alexis I orig.-hs har först skrivits Apollo, vilket

strukits. E.

luta är ett knäppinstrument med välvd, päron-

formig botten utan inskärningar vid sidorna och

Panpipa. Nord. Mus. nr. 77,236.

Längd 11^5 cm.

I Schg77i ändrat från : 'qwal i busken där'
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försett med tarmsträngar, vilkas antal kunna vara

växlande (vanligen 6 jämte 5 lösa bassträngar).

Sannolikt är lutan ursprungligen av persisk-arabisk

härkomst men har först i Europa — dit den kom

pä 1300-talet — utvecklats till en modernare

form. Sin blomstringstid hade instrumentet pä 15 oo-

talet, dä lutlitteraturen är mycket rikhaltig. Under

följande århundrade och än mera under 1700-talet

blir instrumentet mer och mer undanträngt. Man
byggde även större former, s. k. archilutor (theorb,

chitarrone, angelica), vilka hade förlängd hals med
två kragar, yn.

r. 4 I Schgm har denna rad ursprungl. haft samma
lydelse som i orig.-ks, men genom strykningar och

tillskrivning har den fått denna, metriskt omöjliga

form:

Tyst Fauner, Cycloper halt Gastar opp at tjuta.

Så även J^hw.

I WTF lyder raden:

Cycloper! Fauner! Tyst — hålt upp at tjuta.

Uppgiften i komm. till Fredmans Sånger s. 148

n. 3, att WTF har raden i Sångernas avfattning,

alltså ej fullt riktig. E.

r. 5 Fdra; Schgm, Vhw, WTF: storm och. E.

r. 4-5 Cycloper halt at tjuta

ivid Fdra jordeskalf.

Enligt vissa antika föreställningar voro cykloperna

jättestora smeder i Vulcanus' tjänst, vilka hade

sina verkstäder i eldsprutande berg och där smidde

Jupiters viggar, och när Bellman talar om deras

»jordeskalf» tänker han väl på de väldiga stör-
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ningar i jordytan, som bruka åtfölja vulkanutbrott.

— Ä^//^= håll! = upphör! E.

r. 6-10 I Schgm, Vhw, JVTF har denna strof

följande lydelse:

Eij Spådoms-foglen må Augurens anda willa,

bjud tystnad oppi Skyn, bjud^ Neptmi at bli stilla,

och Thetis hålla mund;

Befall at klippans spetz må tysta floder spilla,

på denna dyra Stund. B.

r. 6 Eij Spadoms-fogeln mä Augurens anda willa.

Aiigur var hos romarna en ämbetsman, som hade

till uppgift att av olika tecken, framför allt fåglarnas

flykt och läten (jfr Spadoms-fogehi), utröna, hur

gudarna ställde sig till planerade företag. E.

r, 1 1 -
1 4 Schgm, Vhw, JVTF:

Tillåt Sirenen eij wid stranden sig få löija,

bryt Ciipidonens arm som slingrar hennes tröija

och orrumlar flod och elf,

må^ Sunnanwädret knapt den .... E.

r. 1 1 löija = löga, bada. E.

r. 16 Arackne, i den grekiska mytologien en flicka

från Lydien, dotter till en purpurfärgare. Hon var

särskilt skicklig i vävnadskonst, och traktens nymfer

brukade komma och beundra hennes färdighet.

Häröver yvdes hon och tyckte sig till och med
stå över själva gudinnan Pallas Athene. Denna
infann sig då för att varna henne, men stolt ut-

manade hon i stället gudinnan till tävling i väv-

ning. Athene vävde då en väv, där hon fram-

^ I Schgi?i ändrat från 'och'.

^ Schgm och Vhtv: 'nå'[!].
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Ställde gudarna i deras majestät och hur de straf-

fade människornas förmätenhet. Arachne åter flä-

tade in motiv ur gudarnas kärleksäventyr i sin.

Häröver vredgades gudinnan, rev väven i stycken

och förvandlade Arachne till en spindel. Myten
representerar måhända motsättningen mellan gre-

kiskt och österländskt väsen. — Mest bekant torde

sagan vara genom Ovidius' återberättande därav i

Metamorfosernas sjätte bok (v. 5-145). En fram-

ställning av ämnet, som Bellman möjligen kände,

är L. S. Lalins komiska opera »Den straffade För-

mätenheten eller Arachne förwandlad til en Spindel »

,

vilken för första gången uppfördes på Kungl.

Svenska Skådeplatsen (Bollhuset) den 6 dec. 1750.

Sn. E.

r. 17 hemanna = ^{'Aik\X2., 'förhärda'. E.

r. 1 8 Schgni, Vhw, WTF: din Spole åter-tag. E.

r. 20 Schgm, Vhw, WTF: men nu. E. —
somnar. Orig.-hs, Schgm och J^hw ha 'somna', men
såväl WTF som trycket i Fredmans Sånger har

'somnar'. Då emellertid även SvP har 'somna'

torde denna form ej, såsom av kommentatorn vid

textens tryckning antogs, vara något skrivfel. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 3: > Träd fram du Nat-

tens Gudy>,

Denna dikt är med oväsentliga avvikelser=
Sg. N:r 32. Melodiens ursprung ej bekant.

—

Mel. har av Bellman även begagnats till »I dag

vid glas och sång, och under oskulds yra» (Eich-

horn II s. 156) och »Med helsans glada min

vi jordens håfvor njuta» (Eichhorn II s. 161).

Mel. tryckt i musikbilagan. Jn.
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S. 34.

En Stuf Rim N:o 4. DGr 4 s. 6, Eht s. 345'

Schgm s. 382 (egh.), Sdn 2 s. 97, Vhw 6 s. 97.— Schgms avfattning, vartill Sdii och l^hw ansluta

sig, är uppenbarligen senare än orig.-hs:s.

Detta poem är tydligen ämnat som inledningsdikt

till samlingen »En Stuf Rim». Förmodligen ha de

papper, varpa de föregående dikterna skrivits, klistrats

till (]fr s. ^c?), sedan hs i övrigt var fullbordad. Ii.

r. I Iifs-bekymren; Schgm, Sdn, /^Äz^; Lifsbeswären. ^5^.

r. 5 dräll, »et slags fasoneradt Linnetyg, til Bord-

dukar, Hand-dukar och Servietter tjenligt; är af

flera slag, såsom: Dammast-dräll, Fot-dräll, Lin-

garns-dräll, Blårgarns-dräll, Fabriks-dräll. Den finaste

Dräll fås ifrån Holland, den mästa ifrån Slesien,

och de grofwa sorter ifrån Ryssland» (M. Orre-

lius. Köpmans- och Material-Lexicon, Stockholm

1797). Se.

r. 8 snäll = (snabb och) flitig. £.

r. 9— s. 35 Y. 13. Huruvida stroferna 2-4 innehålla

anspelningar på verkliga förhållanden är ej känt. £.

r. 1 1 densamma. Så ursprungl. även Schgm men där

sedermera ändrat till: 'den wäfwen'. Så Sdn och

J^hw. E.

r. I 3 treqwarter = aln.

r. 14 balt = 'oQxhöit mycket'. B.

r. 1 9 Karn har statt lik sen i. Mars. Med reforma-

tionen uppkom bruket att låta till slut en allt

längre tid förflyta mellan dödsfallet och begrav-

ningsakten, vilken med tiden blev allt pompösare.

^ Hs dubbelpaginerad. Två uppslag ha fått siffrorna 345 346 Här
avses det förra uppslaget.

16. — B.ell)na7i, Bacc/ian. qwnden.
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Bruket uppstod givetvis först hos de högsta sam-

hällsklasserna (se härom vidare Troels Lund: Dag-

ligt liv i Norden, XIV: Livsavslutning). Täm-
ligen snart spred det sig nedåt i vidare lager, där

man allt efter rad och lägenhet utvecklade en lyx,

som gjordes till föremal för upprepade päbud och

förordningar, ofta med de mest småaktiga bestäm-

melser. Svårare var det att få genomförd den slut-

ligen i 1686 års kyrkolag intagna föreskriften, att

begravning skulle äga rum inom 6 veckor efter

dödsfallet.

Det är härpå Bellman syftar med ovannämnda

ordalag, som få sin belysning genom hans ralje-

rande karakteristik av stärbhuset på Söder, »För-

mögit Borgarfolck, bewarss!». Även på detta seriösa

område fanns det sålunda möjligheter för stånds-

fåfängan att göra sig gällande. B.

35.

r. 2-3 I Schgm ursprungligen som i orig.-hs, men
sedan ändrat till:

Men Gudar ach! hwad underslef.

Alt Rimm ....

Så Sdn och J^hw. E.

r. 5 Schgm, Sdn, Vhw:
af Haqvin Bager kapprat blef.

Haqvin Bager en bekant, i Malmö verkande och

1782 död spannmålshandlare och versmakare, vars

platta rimmerier väckte mycket löje och utsattes

för skarp kritik och drift bl. a. av Kellgren och

fru Lenngren. — kapprat = kapat.

r. 6 Stora If^attugränden, nu Stora Vattugatan i
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Klara församling mellan Brunkebergstorg i öster och

Vasagatan i väster, vilken senare gata i sin nedre

del strax nedom Klara Vattugränd tillkom pa 1860-

talet genom utfyIlningar i Klara sjö, av vilken

gränden tidigare fått sitt namn. B.

r. 6-7 Pa Norr i Stora Wattugränden

at en sä kallad Förlagsnian . . .

Carlén (IV s. 430) antar, att häri ligger en allu-

sion på någon rik procentare. B.

r. 1 1 wända = vånne, vånnade, ville önska. E.

Trähand, enligt Eichhorn vedernamn på en fruktad

»gevaldiger» Håkan Norstedt, över vilken Bellman

författade en burlesk gravskrift 1785 (Eichhorn 2

s. 405). I Stockholms stads lönestat för år 1780
finnes upptagen en politiegevaldiger Petter Norstedt,

som säkert är identisk med denne. Han avled (enl.

i Rådhusarkivet, Stockholm, förvarad bouppteck-

ning) den 25 sept. 1785. Som närmaste arvingar

upptagas tvenne söner i hans första gifte (Nor-

stedt var första gången gift med Brita Falk, andra

gången med Catharina Hammarstedt), vilka söner

dock båda antagit efternamnet Holm, möjligen på

grund av den mindre goda klang, faderns namn
hade. Carlén (III s. 442) uppger, att Norstedt skulle

fått sitt vedernamn därav att han förlorat ena

handen och i stället begagnade en konstgjord av

trä. B.

r. I 2 Slotts-Canclie var förr benämningen på över-

ståthållarämbetets kansli för lagsökningar o. d.,

under vilket de ej minst av Bellman fruktade

exekutionsbetjänterna lydde. B.

motar; Schgm: hotar (sannolikt skrivfel!). Så även
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Sdn^ där ordet dock ändrats till 'motar'. I Vhw
hör 'motar' till r. 1 1 och 'hotar' till r. 12. E.

r. 1 3 och; Schgui, Sdn, Vhw: ell'.

Fröija rör sin Militaire. Med denna militär för-

stås de s. k. separationskarlarna (paltarna), d. v. s.

soldaterna i den avdelningr av stadsvakten, som

hade hand om kvinnliga fångar och kallades separa-

tionsvakten. De övriga vakterna benämndes »korf-

var». Paltarna hade särskilt det delikata upp-

draget att leda synderskorna till spinnhuset eller

till kyrkorna, när de skulle utstå de skymfliga

kyrkostraffen. Flerstädes hos Bellman kallas de

»gubbar», då de ofta rekryterades av äldre avsig-

komna figurer. Separationsvakten underhölls av

bemedlingskommissionen, men mönstrades varannan

månad av politiekollegium. Ar 1847 överflyttades

den till överståthållarämbetet. Sn.

r. 1 5 Kastenhof; Schgm, Sdn, Vhw: Ingmars-hof.^

Kastenhof var ända sedan mitten av 1600-talet

det populära namnet på den stadskällare, som var

inrymd i det norra stadshuset, beläget på den

tomt vid Gustav Adolfs torg, som nu upptages av

^ Detta värdshus, som av Carlén förväxlats med Lilla Ingemarshof
vid Roslagstullsgatans västra sida, låg på Roslagstullsgatans östra sida,

enligt 1729 års numrering i kvarteret Ruddammen n:r 156— 157- Den
rike krögaren på Kastenhof och Tre Tunnor, Ingemar Frodbom, köpte

denna tomt år 17 10 och öppnade där det värdshus, som, framförallt

besökt av gästerna vid Norrmalms Surbrunn, fick namnet Ingemarslwf.

Efter Frodboms död år 1726 utarrenderade mågen Michael Hising

krogrörelsen, vilken för alltid upphörde, när bergsrådet Samuel Sandel

(adlad Sandels, far till finska krigets hjälte J. A. Sandels) år 1766 köpte

egendomen och förvandlade den till en malmgård i större stil. När
Bellman skrev sin rimväv, tillhörde alltså ej Ingemarshof stadens nä-

ringsställen lika litet som det av Carlén omtalade Lilla Ingemarshof,

vilket på Bellmans tid var malmgård och först fram på 1840-talet in-

förlivades med Stockholms nöjeslokaler. C. Lg.
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Skandinaviska kreditaktiebolagets stora bankpalats.

Stället har sitt namn av vinskänken Carsten Hoff,

som troligen var dess förste innehavare och tidi-

gare under 1 6 20-3 o-talen varit källarmästare på
Stjärnan vid Österlånggatan. Huset byggdes 1646-

50 för den norra kämnärsrättens räkning och in-

rymde alltjämt vid denna tid domstols- och fängelse-

lokaler. Översten vid livgardet hade även sin tjänste-

bostad i samma hus. Källaren var en av stadens

allra förnämsta med lokaler för baler och pick-

nicker, som också flitigt nyttjades, särskilt under

frihetstiden med dess klubbliv. (Jfr H. Schiick, Ur
Axel Reuterholms dagbok s. 1 1 6 fF.) Källarmästare

på Kastenhof var 1780 vinskänken, sedermera

grosshandlaren Johan Henrik Röslein.

Sedan kämnärsrätterna med 1849 års utgång upp-

hört med sin verksamhet, inköptes byggnaden för

att förverkliga syftet med grosshandlaren Abraham

Rydbergs donation till ett »hotel de ville» för

Stockholm. Namnet Kastenhof fick då vika för

det senare kanske ännu mer bekanta »hotell Ryd-

berg». S71. B.

r. 19-21 Schgm, Sdn, Vhw

:

Jag sjöng en psalm för hans Matrona,

men Far tog Spännena ur skona

och gaf mig klister uppå pant. E.

. 36.

r. I liirendrägat {= lurendrejat, smugglat) falsker

Stempel. Manufakturvarorna skulle vid hallrätterna

förses med stämplar utvisande deras härkomst och

beskaffenhet; det var strängt straff på att bruka



Kommentar 71

falska dylika stämplar: enl. en förordning av den

2 1 maj 1739 blev vederbörande ärelös och fick

plikta, en man med 18 par spö, en kvinna med

14 par ris eller 16 dagars vatten och bröd. Senare

mildrades dock straffen. E.

r. 4 förtijcka; Schgm, Sdn, Vhw: misstycka,

r. 6 fast mitt hierta i Schgm ändrat till: fastän

hiertat. — Så Sdn och Khw. E.

r. 8-9 Mm Kung, som sett mm lätta hand

och ofta lett ät mina wtifwar . . .

Gustav IILs personliga bekantskap tycks Bellman

ha gjort först efter statsvälvningen 1772^ vid vilket

tillfälle han i flera dikter hyllat konungen, liksom han

redan då denne var kronprins hade besjungit honom.

Gustav å sin sida uppskattade inte blott skaldens

rojalism utan också hans improvisationstalang och

förmåga att roa. Bellman fick t. o. m. tillträde

till konungens s. k. »lilla akademi», en mindre,

litterär krets, som särskilt vintern 1773-74 ofta

samlades hos monarken. Så berättar ekonomiinten-

denten J. Fischerström i sin dagbok (hs i K. B.)

för den 17 nov. 1773: »Konungen passerade afto-

nen i små-Rummen med RiksRådet Höpken, Hof-

Cancelleren Sparre och CammarRådet Gyllenborg.

Bellman ditkallades att recitera sin Opera,^ giorde

på befallning impromptu til RiksRådet Höpken
och roade Hs Maj:t ganska mycket. Blef tilsagd

at vara på Slottet alla onsdagsaftnarne. » Även
senare under 1770-talet var B. vid åtskilliga till-

^ Operan Fiskarena, varav nu blott fragment finnas kvar, hade av

Bellman färdigdiktats till hösten 1773. Jfr komm. till Fredmans Sång
n:o 31.
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fallen hovet, säsom framgår av bl. a. En Stuf

Rim n:o 39 och 42. I februari 1777 var det

åtminstone konungens mening, att B. skulle upp-

träda som något slags lustigkurre vid en kadrilj

av »savOJ årder», som prinsessan Sofia Albertina

anförde. (Liedvig Elisabeth Charlottas dagbok utg.

av C. C:son Bonde i s. 70.) — Det är således

med full rätt. Bellman här hänvisar till att konungeno
sett hans lätta hand- och lett åt hans »vävar». E.

r. 1 1 Tillwärcknings-Preniiiim. Under merkantilismens

tid. då man skattade ett lands förmöeenhet eftero
dess övervikt i handeln och därför strävade efter

att så mycket som möjligt minska importen och

öka exporten, sökte man att bl. a. genom stats-

premier för tillverkande av vissa v9.ror hjälpa upp

det eena landets manufakturväsende. Särskilt undero
frihetstiden voro dylika tillverkningspremier myxket

vanlicra här i Sverige, inte minst vad vävnadero o
angår. Under Gustav IILs regering inskränktes

premies vstemet emellertid betydligt. — När Bell-

man i dikten begär tillverkningspremium, ligger

häri naturligtvis en i skämtsam form giord an-

hållan om ekonomiskt understöd; det var inte första

gången han framställde en dylik till konungen,

och sannolikt kunde han vänta, att E. Schröder-

heim. som diktsamlingen ju var riktad till (se

s. 4Q), skulle föra den vidare till monarken. E.

r. 1 3 Calmiuk ett vlletvg, som omnämnes bl. a.

med randigt och med blommeradt mönster». Det

användes till livstycken, västar, kjolar, nattrockar

etc. Se,
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Musiken till En Stuf Rim N:o 4: >'>När lifs-beliymren

mig eij qwäfva^^.

Ingenting bekant angående den event. musiken

till ifrågavarande dikt. — Utan förändring kunde

anpassas mel. till Sg. N:r 1 8 (En Stuf Rim N:o

22). Ju.

S. 37.

En Stuf Rim N:o 5. DGr 4 s. 9, Eht s. 345 (senare

uppslaget, se s. ^5), Hjm 3 s. 415, Schgm s. 392
(egh.), Vhw 6 s. 140. — Fredmans Sang j/f.— Beträffande skilj aktigheterna mellan föreliggande

avfattninor och texten i Fredmans Sånorer (varav

Hjm är en avskrift} hänvisas till dessa. E.

r. I Schgm, Vhw: På Gripsholm kan wara roligt.^

r. 1-2 Pa Gripsholni är alt för roligt

uieri i Mariefred . . .

Det gustavianska hovet vistades ofta på Grips-

holm. Särskilt långvarigt var uppehållet där i

slutet av 1779; det varade från början av sep-

tember och ända in på 1780; först i mitten av

januari var man åter i Stockholm. Tiden fördrevs

med allehanda nöjen (jfr första raden i dikten),

framför allt med föreställningar på den där inrät-

tade teatern. Antalet personer i hovet var så stort,

att kammarherre G. J. Ehrensvärd, vilken fått på
sin lott att svara för inkvarteringen, måste, som

han själv berättar i sina Dagboksanteckningar

(i s. 323), »negociera» med Mariefredsborna att

ta emot gäster; »de visa mig», fortsätter han,

^ Denna formulering har skalden sannol. också först tänkt sig vid

nedskrivandet av orig.-Jis. men sedermera ändrat mening. Jfr facs. s. ^7.
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»tomma kojor och god vilja». — Sannolikt var

även Bellman under denna tid någon gäng pä
Gripsholm och i Mariefred. Enligt den lokala tradi-

tionen skall B. åtminstone vid nägot tillfälle bott

i staden, och man visar ännu ett kök i Långgatan

5 4 såsom »Bellmans kammare». Som bekant finnes

P. KrafFt d. ä:s kända, år 1779 målade Bellmans-

porträtt på Gripsholm. £.

r. 8 rar= sällsynt. E.

r. 10 niäst af i orig.-hs ändrat från 'utaf.

r. 1 1 frat = avfall. B.

r. 1 2 Där i orig.-hs ändrat från 'Det'.

r. I 8 Hela Staden genomsöka = Om man än genom-

sökte hela staden . . . E.

S. 38.

r. 3 hl Summa = överhuvudtaget, kort sagt. B.

r. 5 tänck, hwar huswtird är Castrat. I sin Bell-

mansupplaga förklarar J. G. Carlén innebörden av

denna rad på följande sätt, som må stå för hans

egen räkning. »Må de älsklige mariefredsboerne,

för den historiske forskningens skull, icke illa upp-

taga följande lilla citat ur en anteckning, g] ord

för en trettio år sedan: Mariefred lärer under Bell-

mans tid hafva varit ännu tarvligare än i våra

dagar, men fruarna däremot mera artiga då mot

främlingar än nu.» Sn.

Musiken till En Stuf Rim N:o 5: »På Gripsholm är

alt för roligt».

Denna dikt är med oväsentliga avvikelser=
Sg. N:r 34. — Melodiens ursprung ej bekant.

Mel. tryckt i musikbilagan. Jn.
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S. 39.

En Stuf Rim N:o 6. DGr 4 s. lo, Eht s. 346
(senare uppslaget, se s. ^5)- — Fredmans Testa-

mente 211.

Överskriften: Orig.-hs har: But: Rim: — Om
bouts-rimés se s. 52.

r. 2 Liicidor, den bekante karolinske visdiktaren

och tillfällighetspoeten Lars Johansson L. (f. 1638,

d. 1674), vilken med sin humoristiska livssyn

och sin orgiastiska dryckeskult ansetts förebåda

Bellman. B.

r. 3 giitär; Orig.-hs har 'gu tår'. Om detta ord

se s. 18. E.

r. 7 Fredrkkson. Härmed åsyftas exekutionsbe-

tjänten Marcus Berg Fredriksson^ 1780 och föl-

jande år med tvenne döttrar och pigan Sara boende

i kvarteret Sumpen n:r 19, Jakobs församling,

numera kv. Sumpen 6, Norrlandsgatan 24, vilket

hus han ägde. Fredriksson, som i 1780 års man-

talslängd uppges vara 44 år gammal, avled (enl.

i Rådhusarkivet, Stockholm, förvarad bouppteck-

ning) den I aug. 1784, varefter stärbhuset upp-

togs som ägare till fastigheten. B.

r. 8 Palt se s. 68.

Musiken till En Stuf Rim N:o 6: >->När Jag will på
Kärlek täncka».

Ej bekant, om denna dikt haft melodi, ^n.

S. 40.

En Stuf Rim N:o 7. DGr 4 s. 11, Eht s. 347.

Överskriften: Detta Fragment av ett epos, som

väl aldrig fullbordats, över Ulla Winblad upp-
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visar tydliga, med all sannolikhet avsiktliga remini-

scenser frän första sången i Creutz' ^>Atis och

Camilla» (se nedan). Möjligen har det tilltänkta

eposet varit avsett som ett mera burleskt motstycke

till denna dikt. £.

r. 3 Rörom, sked med långt smalt skaft, som be-

gagnades att omröra sockret med i de för alle-

handa drycker använda höga glasen. Se.

r. 4 fvcigg = fradga, skum. E.

r. 5-6. IDu ömhet! Giida-kraft! — lätt mig din

söttnia kanna,

och du! du JVinets Gud! stänck nägtar kring

min panna.

Jfr invokationen i »Atis och Camilla» I v. 3-4:

Du ömhet, guda-kraft, som verldens vällust gör.

Kom, lifva up min vers och mina sinnen rör! £.

r. 7-15. Dessa rader utgöra en parodierande mot-

svari2;het till »Atis och Camilla» I v. 5-12. £.

r. 8 j^sjj och lönn ändrat i orig.-hs från 'Asparna'.

r. I 3 Blä Kanin och Nmnra /j.6. Var detta närings-

ställe legat är ovisst. Möjligen är namnet för-

vrängt eller fingerat. Hela sceneriet skulle annars

kunna vara Kungsholmen. Krognumret 46 bland

kroghandlingar i Stockholms stads arkiv pekar dock

ej dit och ger ej någon upplysning. Om, som

möjligt är, ett kvartersnummer åsyftas (dessa skulle

sättas ovan husportarna), motsvarar detta vad Kungs-

holmen angår i så fall numera Hantverkaregatan i 3

eller — kurhuset, nu sjukhuset Eira, vilket dock

är en senare tids skapelse. Här inrättades på 1770-

talet ett kronobränneri, vilket visserligen kunnat

vara kringhwärft af höga planck med iaggar, sjjiut
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och spetzar. Alldeles intill låg stadens parminätar-

stuga, där parmmätaren som binäring även idkade

krögerirörelse. Före kronobränneriets tillkomst drevs

på platsen sedan gammalt garverirörelse. Hur som

helst lämnar em.ellertid Kungsholms församlings

dopbok ingen upplysning angående Maria Kristina

Kiellströms — Ulla Winblads — födelse. B.

r. 1 4 hint = hunnit. E.

r. 15 Ulla Jf^inblad var ett nom de guerre för

en av stadens ungkarlar väl känd värdshus flicka,o
vars borgerliga namn var Maria Kristina Kiell-

ström. Namnet AVinblad hade dock till den grrad
o

slagit igenom, att det en gång (1770) även före-

kom i mantalslängden, dock med tillägget »af

misstänkt lefnad». Hennes födelsedag var den 15

juni 1744. Fadern, artillerihantlangaren Johan Kiell-

ström, härstammade från Östergötland. Bägge hennes

föräldrar ledo av fallandesot. De hade flera barn,

och hemmet var utfattigt. Man kan sålunda tänkao
sig, att hennes uppfostran på det grövsta försum-

mades, och tjäna passade henne tydligen icke, att

döma av hennes kortvariga försök. Från 1765, då

hon gav livet åt en dotter, vars fader var överste i

rysk eller holsteinsk tjänst, till 1773, då hon flyttade

till Norrköping, inföll hennes glansperiod. Den 1

2

mars 1772 gifte hon sig med extra visitören vid

Stora Sjötullen Erik Nordström, med vilken hon

redan 1769 enligt uppgiften i Fredmans epistlar

bör ha varit förlovad, och året efter bröllopet

blev han med hjälp av en versifierad rekommenda-

tion av Bellman sjötullbesökare (tullvaktmästare) i

Norrköping. Hennes ryktbarhet följde henne även
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Ulla Winblad. Samtida silhuett. Tillhör fröken Y. Bahrrnan, Stockholm.

här, och i kämnärsrättens protokoller ges ofta

glimtar ur deras äktenskap med trätor, fylleri och

liderlighet. Efter mannens död flyttade hon 1782

tillbaka till sin ungdoms valplats, och den 19

mars 1786 ingick »dygdesamma änkan Maria



Ko ni mental' 79

Kristina Kiellström» ett nytt gifte med hallrätts-

vaktmästaren Erik Lindstähl, elva år yngre än

hon. Man torde kunna förstå honom att han redan

året efter bröllopet »jämt och samt beklagat sig

vara gift med densamma Ulla Winblad, som är

såväl i allmänhet som genom tryckta kväden för

liderlighet beryktad» som det vittnades inför käm-

närsrätten 25 okt. 1787. Han var t. o. m. hus-

ägare, och genom olovlig utskänkning bidrog hon

väsentligt till att, när »vaktmästaren Erik Lind-

ståhls kära maka» som det hette i dödsannonsen

avled den 20 januari 1798, familjen var smått

välbärgad.

Traditionen förmedlar några enkla anekdoter om
hennes sammanträffanden med Bellman av harm-

löst innehåll. Sn.

S. 41.

r. I En blomma aldrig än sa mildt at Solen log.

Jfr »Atis och Camilla» I v. 13-14:

Vår sol, som i sitt lopp naturens fägring målar,

Har aldrig förr så skönt fått råka med dess strålar. B.

r. 2 Akerblomskan. Ovisst vem som härmed åsyftas.

Enligt Björkmans anteckningar i Uppsala univer-

sitetsbibliotek (U. 184 b.) fanns 1768 en krögerska,

hustru Christina Åkerblom vid Skeppsbron i Tull-

gränden. Måhända har denna dam något att göra

med den Fader Hindrich (Didrik) Åkerbloms hustru,

som prisas så varmt för sin frikostighet i En Stuf

Rim N:o 14. ^.

r. 3 strimma = glänste. E.

r. 5 Behagligheten tijst vid hennes ujagga satt.
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Jfr »Atis och Camilla» I v. 15:

Behagligheten sjelf des hela tekning drog. E.

r. 8 jja]il'im = sing. Se.

Musiken till En Stuf Rim N:o 7: » Wid brädden af det

glas.y

Ovisst om ifrågavarande dikt haft melodi. J^n.

S. 42.

En Stuf Rim N:o 8. DGr 4 s. 12, Eht s. 348,

. Vhw 6 s. 100. Ett fragment (str. 6-8) i Schgm

s. 391 (egh.).^ — Ehws avfattning omfattar endast

stroferna i och 4-8. Den sammanfaller i str. 6-8

med Schgms och torde liksom denna vara senare

än orig.-hs:s.

Överskriften: J'^h?£^ Pappegoijaden till Grefinnan

De la Gardie.

Papegoiiaden tillhör en art av parodiska dikter, som

under senare hälften av 1700-talet synes ha varit

mycket uppskattad. Genren har givetvis ett visst

samband med de komiska epopéerna, Boileaus Le

Lutrin, Popes The rape of the lock, här i Sverge Olof

Rudbeck den yngstes Boråsiaden, men just den

parodiska gravdikten över nägot husdjur, skildrande

den dödes levnad i pompös stil, vann tydligen

en alldeles särskild anklang. I Gjörwells Svenska

Magazinet 1766 s. 73 fT. finnes en dikt, Kiirria-

den, eller ett IMinnes-Qväde, öfver den oför-

likneliore Ekorren, Kiirre benämnd, som med
Döden afgick i Stockholm, är 1765»," vilken

^ Detta fragment har upptagits bland »Några hittills otryckta små-

dikter av Bellman» i Steffens Bellf?ian och hans diktning (Sthlm 1908).

Poemet är dock i sin helhet tryckt hos Eichhor7i I s. 124.
^ Den omtrycktes i Svenska Parnassen 1784 s. 33 ff.
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erbjuder en god parallell till Bellmans här tryckta

poem. Man kan även erinra om Jacob Wallen-

bergs Oxeaden (kap. 12 i Min son pä galejan).

Belysande för tidens uppfattning är den not, som

i Svenska Magazinet fogats till dikten om Kurre

och där det bl. a. heter: »Han (Kurre) var i sit

Slägte af förtrefFelig art, och roade sin Herre och

Fru, samt deras Vänner, i bästa mätto, dä en

vådelig Händelse förkortade hans lyksaliga lefnad

och sit nådiga Herrskaps nöje. Men til minne af

den förra, och nägon tröst för det senare, har en

skald, vid Kurres högtideliga Jordefärd, upläst detta

Sorge-Tal. Det vant et almänt bifall inom det

Sälskap, för hvilket det blifvit hållit; och dä det

tillika är et af de fä lyckeliga Skalde-Stycken,

som vi äga pä värt spräk, af det heroi-comiska

slaoet, bör det äfven komma i Almänhetens hän-o
der.» — Bellman själv hade även tidigare skrivit

åtminstone en dikt av samma slag: »Ode öfver

den lilla fogeln Putte, som dog i maj 1768»

(Eichhorn II s. 16 f.).

Vem den grevinna De la Gardie är, till vilken

dikten enl. Vhw är riktad, kan ej säkert fast-

ställas. E.

r. 1-4 Vhw:

Sä börjas thenna fäst, med snyft och suhra miner,

med flata skratt, mot skyn och dödens Tyrannie,

Sen döden nu sit rof, inom et par gardiner,

pä Attlas kuddar lagt, och svept pot pourrie[!]

r. 4 purpurie, antagligen purpurfärgat tyg. Se.

17. — Bellman, BaccJian . qivnde?i

.
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S. 43.

r. 5 I^hw: .... nederfäldt, han i sit mörcker giöm-

mer. E.

r. 6 rimsor = remsor. £.

r. 7 /^Äz^' ;

men pihlens blancka flygt i slottet (= skottet?)

han fördömmer. E.

r. 15 Hflira eid; Vhw : hierte eld, ^5".

r. 17-18 Schgm, Vhw:
Kom Skald-Gudinna kom! at dessa Rim oplifwa,

lär Skalden utan twäng at sjunga gladt och ömt. E.

S, 44,

r. I är hefalt; Schgm, Vhw: anbefalls,

r. 6 Schgm, Vhw:
hwarfrån din gröna Ätt sitt stolta Ursprung bär. E.

r. 8 Schgm, Vhw: hwad tid, hur dags och när. E.

r. I I- 1 3 Schgm, Vhw:
at borta wid Beiigahi, längst ner wid Coromandel

ett Pomerance-tmå din första hydda war,

At sist ditt unga lif . . . . E.

r. 1 5 Portugisisk; Orig.-hs har skrivfelet 'Portugi-

siskt'. — stämma = stam, ätt. E.

r. 1 7 klämma = sigill (det stora rikssigillet kallades

i äldre tider stundom »riksklämman»). — wax an-

vändes förr mer än nu till sigill. — utan wax
och klämma alltså = utan den besegling, som en

officiell handling innebär. E.

r. 20 Rohn[!] = Rhone.

S. 46,

r. 3 lustar väl = nöjen. E.

r. 7 Men wällust följer harm = 'men pä njutning

och glädje följa sorg och förtret'. E.
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r. 1 3 sorgligt; Orig.-hs har skrivfelet 'sorligt'. —
hängsel = förhänge. £.

Musiken till En Stuf Rim N:o 8: »Så börjas denna Fäst».

Ovisst om ifrågavarande dikt haft melodi, .^/z.

S. 48.

En Stuf Rim N:o 9. DGr 4 s. 17,, Eht s. 351.

r. 5 Telje = Södertälje. Bellman skämtar gärna

med småstadslivet och särskilt med Södertälje, som

av honom ofta framställes som en speciell svinens

hemort, bl. a. i en fingerad klagoskrift frän dessa

mindre renliga djur. S7i. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 9: »Jag såg uti Marie-

fred».

Ingenting bekant angående den eventuella musiken

till ifrågavarande dikt. — Mel. till Sg. X:r 56

kunde med smärre modifikationer föras samman
med »Jag säg uti Mariefred». Jn.

S. 49.

En Stuf Rim N:o 10. DGr 4 s. 17, Eht s. 351.

r. 5 Carpiiser. Karpus var egentligen en vinter-

mössa av skinn, kläde eller sammet med skyggen,

som kunde fällas ned. I svenskt 1 700-talsspråk

tycks karpus även betyda huvudbonad i allmänhet.

Jfr Fredmans Epistlar n:o 37, där korpral Moll-

berg, då han går på vakt framställes iförd en

»blank» karpus, d. v. s. en toppig grenadjär-

mössa. Se.

r. 6 Pinde-kiillii, Pindus, det bekanta berget i norra

Grekland, vilket betraktades som Apollos och mu-

sernas hem. Bellmans dikt är såsom bl. a. fram-
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gar av nämnandet av Donibron förlagd till Upp-

sala och med 'Pinde-kuUn » anspelas pä detta som
lärdomens och vetenskapens säte — J lärdoms

Muser heter det ju ocksä i följande rad. B.

r. 7 Orig.-hs har 'i'.

Musiken till En Stuf Rim N:o 10: y>Ingen skönhet på

mig hälsar^ .

Ingenting bekant rörande den melodi, som

event. begagnats till dikten. Följande melodier äro

användbara, oförändrade eller med smärre modi-

fikationer: Ep. N:r 34. Sg. N:r 20, Sg. N:r 64.

>Kom sa Bacchus, kom, min nunna» (Fredm.

test. 19), »KafFekokar Urban > (Eichhorn I s. 149)
samt bland tilltällighetsdikter: »Prydom bordet vid

var källa». »Hvilken kyla, hvilken svalka», »Glada

vänner, vi oss buga», »Morgonrodnans purpur

randas» Csamtliaa ur »Födelsedagen firad i Fiskar-

stugan», Carlén IV s. 214 ff.). Jn.

S. 50.

En Stuf Rim N:o IL DGr 4 s. 79, Eht s. 352. —
Trvckt i Dagligt Allehanda (DA) den 4 jan.

1780.

S. 52,

r. 2 snält = snabbt. B.

r. 4 Usling = olvcklig varelse.

r. 1 3 sijii; förmodligen bör ordet i orig.-hs läsas:

'hyn'. Sä har DA. E.

S. 53.

r. 4-5 af oss Fikonträdets Grenar

eij en blodig skugga s^edt.
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Uttrycket ansluter sig tydligen till det hos pro-

feten Mika (4: 4) förekommande: »Hwar och en

skall sitta under sit winträ och fikonaträ utan

fruktan ...» och betyder väl: 'så att vi förskonats

från krig och annan blodsutgjutelse och fått leva

i frid'. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o II: » Än ger solen lika

wärma».

Ovisst, om ifrågavarande dikt varit försedd med
melodi, ^n.

S. 54.

En Stuf Rim N:o 12. DGr 4 s. 83, Eht s. 354,

Schgm s. 297 (egh.), Sdn 2 s. 94, Vhw 6 s.75.

— Sdn sannolikt avskr. av Schgm, som tydligen är

senare än orig.-hs.

Överskriften: Orig.-hs har: Till H: M: E: D: i

Bad. namn d[en] 4 jan.

Enke-Drottningen, Lovisa Ulrika. — Badin, den

bekante »morianen», titelpersonen i Crusenstolpes

»roman» av samma namn. Badin, som enligt

uppgift härstammade från ön S:t Croix i danska

Västindien, hade i början på 1760-talet (han

var antagligen född 1747) genom gåva kom-

mit i Lovisa Ulrikas ägo, och tydligen under in-

tryck av rousseauanska tankegångar om människans

godhet i naturtillståndet lät hon uppfostra honom
i fullständig frihet. Experimentet slog emellertid

illa ut, ty Badin eller Couschi (Coichi), som han

egentligen hette (Badin skall han ha kallats av

en föregående ägare, emedan han var så benägen

för tokroliga upptåg, »badinager») visade sig som
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en högeligen ohyfsad och svårhanterlig sälle,

vilken uppvaktade sitt höga herrskap och dess gäster

med otidigheter och plumpheter av grövsta sort.

(Crusenstolpe, Portefeuille I s. 104 f.) En annan

uppfostringsmetod började senare att tillämpas, Badin

döptes 1768 och användes sedan som ett slags

hovlakej, ehuru han alltjämt hade vissa privilegier,

såsom att kalla medlemmarna av kungahuset för

»du» o. s. v. I sin tjänst var han sin härskarinna

och hennes familj obrottsligt tillgiven och trogen.

En tid tycks han emellertid även ha varit något

slags aktör. Om ett uppträdande av honom berättar

Gjörwell, som inte förefaller att tillhöra hans

beundrare, den 5 febr. 1771: »Men vår Badin är

nu ock en stor karl, jag menar på snillets vägnar.

En tid gick ett rykte, som hade han blifvit hof-

secreterare; men det är visst att han före jul gjorde

sitt inträde på franska theatren äfven som acteur

uti Arlequin sauvage och bar sig väl åt. Hvar
gång jag ser den narren, kommer jag alltid ihåg

min Hr Axelssons uppbyggeliga föreställning till

Hs Mst att låta honom i Upsala studera theologien

för att sedan sändas som missionarius till sitt

fädernesland Guinea och omvända sina bröder ...»

(En Stockholmskrönika ur Gjörwells brev utg. av

O. Sylwan, 1920, s. 35.) På äldre dagar synes Badin

ha åtnjutit ett visst anseende och blev upptagen i

flera ordenssällskap, såsom Frimurarorden, Timmer-

mansorden och Par Bricolle, för vilkas verksamhet

han visade det livlig^aste intresse. Han dog 1822.

(Se f. ö. Forsstrands uppsats om B. i Sophie

Hagman och hennes samtida, 191 1, s. 122 ff.)
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Bellman, som under 1770-talet icke så sällan var

pä hovet och roade de kungliga pä olika sätt (jfr

s. 7/), hade förmodligen där kommit i beröring

med »morianen». £.

r. 2 Schgm, Sdn: wakna jag, — — dä nyss jag

fant (ändrat frän lydelsen i orig.-hs). E.

r. 9 och 1 2. De bäda fröknarna Frederika och

Stina äro säkerligen . änkedrottningens bäda hov-

fröknar Fredrica Hedvig Mörner (f. 1732, d. 1803
ogift) och Christina Charlotta Sinclaire (f. 1750,

gift 1793 med överstelöjtnant C. S. Montgomery,

d. 1806), av vilka den senare dä och dä upp-

trädde i de skädespel och divertissemang, som an-

ordnades vid hovet. (Hedvig Elisabeth Charlottas

dagbok utg. af C. C:son Bonde I s. 453, II

s. 465 ff.) Om den förra, som 1780 blev kam-

marfröken hos Lovisa Ulrika, säger G. J. Ehren-

svärd i sina Dagboksanteckningar (II s. 155), att

hon »har varit en af de hofdamer, som jämte

brillante fägring förenade en englacaractere och

mycken belefvenhet » . E.

r. I o garnatyr, besättning av band eller dylikt pä

hatten eller Idänningen. Se.

r. 1 1 rödt; Schgm, Sdn, f^hw: swart. E.

r. 12 stog; Schgm, Sdn, Vhiv : sägs. E.

r. 13 Schgm, Sdn, Vhw: skön som blomman (i

Schgm ändr. fr.: 'lik en blomma'). E.

. 55.

r. 5 Fredriks-hof. Som Ivar Simonsson visat (Hol-

mia 1918 s. 63) har detta numera i sydöstligaste

delen av stadsdelen Östermalm liggande ställe ej
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sitt nama efter konung Fredrik I, vilket är ett

vanligt antagande, utan efter Fredrik HofF, son

till den bekante Casten Hoff, innehavaren av det

kända värdshuset i Norra stadshuset, efter honom kallat

Castenhof (ses. 68). I exempelvis 1672 ars Stock-

holms stads huvudbok finner man, som Simonsson

påpekat, anteckningen »Frederick Häff, wijn-

schienck pä herr borgmestare Lavales tomt».

Denna, som förr kallades Kalvhagen och lag under

Gamla kungsladugården, hade drottning Kristina

1652 skänkt arkitekten Jean de la Vallée. Föl-

jande är fick han denna donation bekräftad och

tilläts att pä platsen uppföra ett skönt värdshus

eller lustegärd med »lustverk», grottor och vatten-

konster samt hälla »lustspel» och tidsfördriv

säsom bollhus, klot- och trycktafFelspel (d. v. s.

biljard) etc. I denna dåtida nöjespark fick han

dessutom tillstånd att hålla logi och mat samt

utskänka öl och vin och allehanda slags drycker.

Efter växlande öden kom tomten 17331 Fredrik I:s

ägo, som där lät anlägga ett stenhus och tvenne

trädgårdar, varefter hans gunstling presidenten fri-

herre Erland Broman fick den i sin besittning.

Ar 1772 inköptes egendomen till vinterbostad åt

änkedrottning Lovisa Ulrika, då den på statens

bekostnad blev tillbyggd och inredd av Carl

Fredrik Adelcrantz. Efter änkedrottningens död,

1782, beboddes Fredrikshof en tid av prinsessan

Sofia Albertina. Under större delen av 1800-talet

var Fredrikshof kasern för Svea livgarde och sedan

191 5 har där förlagts i :a intendenturkompaniet. B.

r. 7 sijns; Schgm, Sdn, Vhw : tycks. E.
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Musiken till en Stuf Rim N:o 12: >Mati och dufwen

som en Fluga».

Ovisst, om denna dikt varit försedd med melodi.

>.
S. 56,

En Stuf Rim N:o 13. DGr 4 s. 84, Eht s. 355.

Överskriften: Dikten är riktad till Ä^ungl. ^ekre-

teraren iSchröderheim. Om denne och hans förbin-

delser med Bellman se s. 4g.

r. 5 knackar. Feltrjck här för: 'knarckar'. Ii.

r. 6 Erik Espengren var en av Schröderheims la-

kejer, som enl. mantalslängden för 1780 (Sthlms

stads ark.) då var 30 år. Möjligen är han den-

samma som i 1785 års taxeringslängd tituleras

traktör och även då är bosatt på Ladugårdslandet,

visserligen borta i kvarteret Häckelfjäll större

n:r 10. E. B.

r. 9 Elisen = Eliséen, Elysium, de elyseiska

fälten. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 13: >^Altid glad när du

så will».

Ovisst, om denna dikt haft melodi. — Med
en del förändringar kunde event. mel. till Sg.

N:r 44 passa. Möjligen också, efter modifiering,

första delen av mel. till Ep. N:r 24. ^n.

S. 57,

En Stuf Rim N:o 14. DGr 4 s. 85, Eht s. 356

och 468, Hjm 3 s. 446, Rsl 2 s. 105, Schgm

s. 298, Vhw 3 s. 76. — Fredmans Epistel j8.

— Beträffande skilj aktigheterna mellan förelig-

gande avfattning och texten i Fredmans Epistlar
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(varav Hjm, Eht s. 468 och Rsl äro avskrifter)

hänvisas till denna. B.

Överskriften: Ftigne-Spel. För att ådagalägga sin

glädje vid bemärkta personers hedersdagar brukade

man uppvakta dessa med musik, utklädningar och

uppläsande av hyllningsverser. Här är uttrycket

parodiskt. Jfr t. ex. Stiernhielms »Heroisch Fägne-

Sång Öfwer . . . Christinae Sweriges . . . Drottnings . . .

Fröjdefulle Födelses-Dag» (1643). Sn.

Närings-Stället Amsterdam i Stora Hopar-gräjid.

Gränden går från Skeppsbron mellan 22 och 24

till Österlånggatan, där den slutar under ett valv.

Från mitten av 1500-talet är den känd under

namnet Mickel Hopares gränd. Hopare är troligen

en yrkesbenämning, motsvarande packare. Var i

gränden källaren Amsterdam legat, är obekant.

Under 1600-talet vet man dock, att ett ställe

med detta namn legat vid Fatburssjön på Söder-

malm. Sn.

r. I Knapt Jeppe etc. Det var så sent på natten,

att Jeppe d. v. s. tornväktaren i det högst uppe

på Brunkeberg belägna vårdtornet slutat att utropa

nattens timmar och brandvakten upphört att patrul-

lera. S7l.

r. 3 Bergen d. v. s. Fader Berg. Carlén uppger

om denne, att han var »en mera allvarsam gubbe,

men särdeles fryntlig och uppsluppen, när han rätt

kom i tagen», samt att han sysselsatte sig med
skoflickeri och bodde på Djurgården, men dessa

uppgifter har han tydligen hämtat från Bellmans

parodiska biografi i dennes tidning Hvad behagas?

(i 78 1, n:r 2). De där omtalade personerna ha
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uppenbarligen föga med verkligheten att skaffa.

Troligen var Fader Berg en gatumusikant. Det
vanliga namnet gör det omöjligt att identifiera

honom. Sn.

sin; Schgm, Vhw: sitt. E.

Oboé d^amonr. Oboe, hautbois, hoboja = blåsinstru-

ment av trä med fingerhål och klaflTar (se bild!).

Liksom vid fagotten frambringas tonen vid anblås-

ningen av tvenne vibrerande rörblad (tungor).

Skalmejan var oboens föregångare. I Frankrike

kallas oboen hautbois (= högt trä) och är ett

Oboe. Nord. Mus. nr, 77,222. Längd 50 cm.

diskantinstrument till skillnad från det till samma
familj hörande basinstrumentet gros bois = bas-

pommer, basson, fagott. Oboen användes första

gången i orkestern å operan i Paris 1659. Till

Sverige kom den under senare hälften av samma
århundrade. — Hautbois d'amour, som står en liten

ters under den vanliga oboen, konstruerades kort

före 1722. Den föll snart i glömska, men har

på senare tid åter börjat användas i orkestermu-

siken. Ee. Ju.

r. 5 oljan knapt i lijcktan utbränd. I borgmästare

och råds publikation den 15 sept. 1759,
sedan ofta förnyades, stadgades, att lyktorna skulle

brinna till kl. i på natten. Fader Hindric torde

alltså ha blivit väckt ganska tidigt. S?i.o o
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r. I o Dulcian, i egrentlig bemärkelse = mindre fa-o o
gott, i vidare bemärkelse fagott i allmänhet, blås-

'instrument av trä med fingerhål och klaffar (se

bild!). Tonen bildas liksom vid oboen genom att

vid anblåsningen tvenne rörblad (tungor), insatta

i munstycket, försättas i vibration. Dulcian, basson

och fagrott voro under Bellmans tid olika namn
för fagotten. Denna anses hava utvecklats ur bom-

barden eller pommern, franska gros bois. Bom-
barden förekom i flera storlekar och kunde ibland

vara av besvärande längd. Man fann då på att

Dulcian. Nord. ISIus. nr. 71,108. Längd 124 cm.

så att säga bryta itu instrumentet och bunta ihop

det till en knippa, på franska fagot, därav namnet.

Benämningen fagot utbyttes dock senare i Frank-

rike mot basson, vilket namn — bassoon — även

upptogs i engelskan, medan de flesta övriga språk

bibehöllo namnet fagot, fagotto. Mot slutet av

1600-talet funnos dulcianer i den svenska re^e-o
mentsmusiken. I träblåsinstrumentgruppen utför fa-

gotten i allmänhet basstämman. Be. Jn.

. 58,

r. I 2 rauon= anledningen, skälet. E.

r. 1 3 med i Schgm överstruket och ändrat till 'i'.

Så Vhw. E.

r. 21 Gumman jfr s. yg (Akerblomskan).

r. 23 färsk-öhl, (buska), ej färdigjäst öl. Se.
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S. 59.

r. 6 Basson,, se s. gj (Dulcian).

r. 7 i hälsa och frid Uttrycket har en viss biblisk

färgton och har i Schgm (liksom i Epistlarna)

formen 'i hälso och frid'. £.

Musiken till En Stuf I^im N:o 14: » Knapt Jeppe hänt»

etc.

Dikten= Ep. N:r 78. Melodien är (se Bagge,

Bellmaniana, Samlaren 1881, s. 109) lånad från

Wikmansons^ stråkkvartett B-dur, Op. i N:r 3

(handskr. stämmor i R. M. A:s bibi.), finalsatsens

andra tema. De tre kvartetter, som bära opustalet

I, utgåvos i tryck först efter kompositörens död

av hans dotter och åtföljas av följande tillägnan:

»Joseph Haydn! Tillegnas detta verk. Dess för-

fattare gömde det af blygsamhet undan Allmän-

heten, men hade länge föresatt sig, at deraf göra

et offer åt Dig, hvars bifall hade varit hans käraste

belöning. Ömheten för min Faders minne, åläoraer

mig at uppfylla hans önskan, och jag njuter glad

det hoppet, at derigenom äfven förlänga hans

hågkomst. Christina Mana Wikmanson». — Kvar-

tetterna komponerades sannolikt på 1780-talet.

Bellman har begagnat melodien även till Sg.

N:r 17 (=En Stuf Rim n:r 21).

Mel. tryckt i musikbilagan, ^n,

^
J. "Wikmanson (född 1753, död 1800) var Bellmans kamrat i

Nummerlotteriet, studerade musik för F. Johnsen och verkade under
de sista åren som direktör för Mm. akad:s undervisningsverk. Han
var en av sin tids mest gedigna svenska tonsättare

;
tyvärr finnas blott

fa verk i behåll.
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En Stuf Rim N:o 15. DGr 4 s. 87, Eht s. 3 5 8. —
Fredmans Testamente 21^.

Överskriften: Till den 108:de dragningen. Här
avses en dragning i Kungl. Nummerlotteriet. Efter

åtskilliga förberedelser utfärdades den 1 6 april

1 77 1 en kungl. kungörelse angående inrättandet

av ett s, k. genuesiskt eller nummerlotteri, varvid

man enligt ingressen till denna kungörelse betänkt

dels »den inkomst det Allmänna deraf kan hafwa,

och hwarigenom stora och gagneliga inrättningar,

utan Statens belastande, på flere ställen skedt»,

dels »de fördelar, som detta Lotteries serskildta

beskaffenhet, framför alle andre, af hwad art de

wara måge, medförer för dem, som finna sig

hugade, at deruti försöka sin lycka, i det uppå

hwars och ens eget wälbehag ankommer, at wåga
deruppå en efter des förmögenhet och godtycko

lämpad Snmma, och at icke allenast Winsten blifwer

derefter och i mohn af insatsen ganska betydande,

utan ock, at alla de Personer, til hwad antal de

wara måge, som giordt lika insatser, hafwa hopp

at alle winna det högsta, som efter Planen möje-

ligit är, utan at den enas lycka utesluter den

andras.

»

Emellertid började lotteriets verksamhet ej omedel-

bart. Ständerna, som 1769 tillstyrkt inrättandet av

lotteriet, kommo, när det 1772 begärdes en tunna

guld till fond för detta^, underfund med att inrätt-

ningen ej var tillrådlig. Man ville dessutom ej

lägga hinder i vägen för arrendatorerna av Troll-

hätte slussverks lotteri. Dessa läto dock tala med
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sig och avstodo mot vederlag sitt privilegium. Så

öppnades »det Swenska Kongl. A/^/z/w^/z^r-Lotteriet

»

den 12 jan. 1773 (Björkman, Bellmansforskning

s. 98 ff.). Den första dragningen ägde rum den

20 febr. samma år, varefter utlottningarna skulle

ske en gång i månaden eller oftare, om lotteriets

direktion så fann för gott. Den io8:de dragningen

försiggick den 2 februari 1780 å den då vanliga

platsen, »Öfre Borggården framför gamla Kongs-

huset^ på Riddareholmen »

.

»Genuesiskt» kallas lotteriet, enär denna typ

av dylika inrättningar stammar från Genua; den

första planen till ett svenskt nummerlotteri upp-

gjordes också av en italienare, en baron de Bodis-

soni. Om själva principerna för detta slags lotteri

se s. 126.

Om Bellman och Nummerlotteriet se s. IJJ. E.

r. 3-4 Anna Johans-dotter finnan

klädd till Brud i Upsala.

»Till upmuntran för Giftermål och Folkmängdens

ökande i Riket, i synnerhet ibland Rikets All-

moge» anslogos av lotteriets vinst 500 dal. smt

vid varje dragning att utdelas till fem giftasvuxna

flickor av allmogens barn, varvid skulle tillgå

sålunda: »Sedan ifrån hwart län blifwit af Lands-

höfdingen till l^otterie-Directionen upgifwit et wist

antal af Allmogens ogifta Döttrar, emellan 1 5 och

24 års ålder, hwilka tillika böra wara med Präster-

skapets i Församlingen intygande öfwer deras för-

^ d. v. s. Wrangelska palatset, där Svea hovrätt m. fl. ämbetsverk

f. n. ha sina lokaler. Sedermera förlades dragningarna till platsen fram-

för det s, k. Indebetouska huset (se bild).
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hållande, torftighet och älder, försedde, så har

Directionen at deraf utsätta et namn för hwarje af

de 90 Numror, hwaraf Lotteriet består (se s. 126).

De 5 namn, som vid dragningen utkomma, till-

faller derefter hwardera 100 Dal. S:mt hwilka

100 Dal. S:mt Directionen låter tilstålla Lands-

höfdingen i det Län, hwarest den ogift Flickan,

som wunnit, är wistande. » Landshövdingen skulle

därefter från predikstolarna låta kungöra vinnar-

nas namn. Medlen skulle tillställas vederbörande,

så snart de trädde i gifte. (Plan til det Kongl.

Nummer-Lotteriet, Art. 20.)

De av Bellman här nämnda flicknamnen synas

vara helt fingerade, tj vid dragningen utföll verk-

ligen n:r 51, men detta innehades -av Anna An-

dersdotter från Sälj sjön i Torsåkers socken, Gästrik-

land. (Lirikes Tidningar 1780 n:r 10.) Övriga

av Bellman angivna nummer utkommo ej. E.

r. I o Ftinta = ung flicka, jänta. B.

r. I I lualhnar = vadmal. E.

. 61.

r. 7 i sin brudsäng, med sin krycka. Enligt ett

gammalt (hos oss redan på 1600-talet känt) tale-

sätt ramlar brudparet vid lysningens avkunnande

nedför predikstolstrappan och bryter benen av sig.

Med anledning av denna olycka uppvaktades brud

och brudgum med käpp och krycka av silver,

elfenben eller dylikt uppfästade å små hyenden av

tyg. Gåvan åtföljdes oftast av ett s. k. kryckebrev.

Den vid lysningar i Dalarna ännu förekommande

s. k. kryckeståten sammanhänger med den gamla
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föreställningen om olycksfallet i predikstolstrappan

(jfr Louise Hagberg, Käpp och krycka och krycke-

stät. Fataburen 191 5 s. 129— 146). Se.

r. 9 Stina Anders-dotter. Hos Carlén, som tyd-

ligen funnit upprepningen av namnet från str. 2

olämplig, läses: 'Lisa Andersdotter'. E.

r. 1 2 det klara Spegel-wtirck. Enligt den ovan cite-

rade planen för nummerlotteriet (Art. 2) skulle

själva dragningen gä så till, att samtliga de nittio

nummer, varav lotteriet bestod, skulle efter att ha

inlagts »uti sine serskilte foder» i närvaro av

direktörerna och i allmänhetens åsyn nedläggas »i

et Lotterie-hiul, som är inrättadt med Spegelglas,

så att de på alla sidor af åskådarne kunna märkas »

;

härefter skulle utdragningen av fem bland de nittio

numren ske sålunda: »Sedan man flere gånger om-

wridit hiulet, uttages en Lott af en Barnhus Gosse

med förbundne ögon och handske på handen, hwar-

efter åter hiulet någre gånger omrullas, och uttages

den andre Lotten på lika sätt, hwarmed fortfares,

til des alle fem Nnmrorne äro utdragne. » Varje

nummer, som drogs, skulle uppropas och kastas ut

bland åskådarna. Ji.

Musiken till En Stuf Rim N:o 15: >^Jag will några

Numror ta».

Ovisst om denna dikt haft melodi. — Efter

förändringar kunde event. anpassas mel. till Ep.

N:r 34, Sg. N:r 20, Sg. N:r 64, »Kom, sa'

Bacchus, kom, min nunna» (Fredm. test. 19),

»KafFekokar Urban» (Eichhorn I s. 149) samt

bland tillfällighetsdikter mel. till »Mig naturens
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prakt förblindar», »Prydom bordet vid vår källa»,

»Hvilken kyla, hvilken svalka», »Glada vänner,

vi oss buga», »Morgonrodnans purpur», (samtliga

ur »Födelsedagen firad i Fiskarstugan», Carlén IV
s. 214 fp.) och »Vackra små, som åt naturen»

(ur Häckningen, Carlén IV s. 415). Ju.

S, 62.

En Stuf Rim N:o 16. DGr 4 s. 89, Eht s. 359.
—

Dikten hade ursprungligen två strofer och läses i

denna form utan författarnamn eller sigrnatur i
o

Dagligt Allehanda den 6 febr. 1778:

-.'

v. Till Fru'^*''^'' som förleden gårdag föreställte Still-

heten i Prologuen til Operan Amphion.

Hwad mildhet? ömhet och behaor!

Uti Din klara stämma röjes,

Hwar ton med Konstens reglor höjes

Och trotsar Orphei Luteslag.

Olympen wid Din blick förnöjes,

Och til en tystnad nederböjes

Wid ljudet af Ditt andedrag.

.

'
- Du wackra Röst! jag Dig tilber!

Sjung! håll wår längtan ej tilbaka

Sjung om den sällhet som wi smaka

Wid GUSTAFS Spira, — — som Du ser

Sitt Folk ej nåd och wärn försaka,

v Men för dess sällhet trägit waka;

Sjung wackra Röst! — Sjung ännu mer. E,

Överskriften: Den Frun A'^'^'^\ som dikten är

riktad till, är Lovisa Sofia Augusti (f. 1756,
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d. 1790, döpt judinna, hette före dopet Ester

Salomon, det sista namnet vid övergången till

kristendomen ändrat till Salomoni, gift med vio-

linisten vid hovkapellet F. B. Augusti) en av den

gustavianska tidens berömdaste operasångerskor.

Lovisa Sofia Augusti. Samtida silhuett.

Kungl. Bibi.

Texten till operan Amphion är eg. av frans-

mannen A. L. Thomas men bearbetades för den

svenska scenen av G. G. Adlerbeth, som även,

på drottningens befallning, skrev prologen. Musiken

komponerades av J. G. Naumann — f. ö. den

första svenska opera^ som denne satte musik till.
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Amphion gavs första gången på konungens födelse-

dag den 24 januari 1778. Gjörwell, som vittnar

om med vilken förtjusning Naumanns verk mot-

togs — han nämner emellertid bland de uppträ-

dande ej fru Augusti, vars sång han annars höge-

ligen synes ha beundrat — säger även: »Amphion

är eljest hel och hållen ett förblommerat lofqväde

af vår nådige Konungs lycklige både egenskaper

och regering» (En Stockholmskrönika ur Gjör-

wells brev utg. av O. Sylvvan s. 210.) Detta

förhållande understrykes i hög grad av prologen,

där »Allmänna Sällheten» till slut anställer en

jämförelse mellan huvudpersonen Amfion och

konungen. På samma sätt som den förre en gång

lärde pelasgerna att leva ett ordnat samfundsliv,

fördrev våld och laglöshet och införde sämja bland

dem, så har också Gustav, när »Tvedrägtsanden

»

i Sverge »tändt en eld med mordisk hand», stiftat

fred och enighet och gett styrka åt glömda lagar:

Och liksom Amfion har Grekers sällhet stiftat

Har Gustaf bland sitt folk tillbakakallat den.

(Adlerbeth, Poetiska arbeten 2, 1803, s. 66.) Jfr

härmed r. 3-5 i Bellmans dikt. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 16: > Du ömma röst!»

Ej bekant, om ifrågavarande dikt haft melodi.

— Efter förändringar vore mel. till Sg. N:r 1

9

möjligen användbar, ^n.

S. 63.

En Stuf Rim N:o 17. DGr 4 s. 89, Eht s. 359.

Överskriften: log. Dragningen i Nummerlotteriet

ägde rum den 23 februari 1780. — I sina spå-
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domar över utgången av denna dragning var Bell-

man ännu mindre lycklig än beträffande den före-

gående (se s. Intet av de nummer^ han i

dikten gissar pä, kom ut.

r. 6 Stenströms. Vinskänken Lars Stenström bodde

1780 (enligt i stadens arkiv förvarad mantals-

längd) Skräddaregränd 2 (i Stadens västra del, kvar-

teret Pandora). Vid 1780-talets mitt hade han

(enligt taxeringslängderna i stadens arkiv) flyttat

till nuvarande Stora Nygatan 20, hörnet av Yx-

smedsgränd, pä Bellmans tid Ödesgränd. B.

r. 8 Terne = tre olika nummer, som pä en gäng

utkomma pä en lotteriinsats. Se s. 126. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 17: >y25 är intet dum'

mer^.

Ingenting bekant rörande den musik, som event.

begagnats till dikten, ^n.

S. 64.

En Stuf Rim N:o 18. DGr 4 s. 90, Eht s. 360 a.
—

Fredmans Testamente 212.

r. I maka här = make. E.

r. 4 Jophurs. Isl. 'Jofur', eg. 'vildgalt', även

'furste', begagnades av 1700-talets skalder ganska

ofta som synonym för Jupiter. Ii.

Musiken till En Stuf Rim N:o 18: y> Turtur dufwan med
sin maka>^.

Ingenting bekant rörande den musik, som event.

begagnats till dikten. — Efter nägon förändring

kunde anpassas mel. till »Se hur kon, som stär

vid stranden» (ur Mjölkkammaren pä Haga, Carlén

IV s. 412). Jn.
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S, 65.

En Stuf Rim N:o 19. DGr 4 s. 90, Eht s. 360 a.
—

Fredmans Testamente 2iy.

r. I Mollberg, Epistlarnas bekante korpral, hette i

förnamn Lorents och var son till en skräddare av

västgötasläkt med detta namn. Hans morbror var

en förmögen manufakturist, tröj- och strumpvävaren

Tomas Lundberg (d. 1749). Släkten var välbärgad

och hade utgreningar i Amsterdam, som Mollberg

i sin ungdom besökte. Frän denna resa förskriver

sig troligen hans tyska rotvälska. Efter morbrodern

ärvde han dennes fabrik (Hornsgatan 22) som han

emellertid icke alls kunde sköta. I stället inrättade

han en danslokal i sin lägenhet Grönlund. 1756
gifte han sig med jungfru Maria Elisabeth Reich.

De hade tre barn, och hon överlevde honom.

Genom oföretagsamhet och trassliga affärer för-

sjönk han i armod, och detta tvingade honom
över pä den militära banan. Han återfinnes sålunda

1762 som ryttare vid livregementet, och som rot-

mästare hck han 1769 rusthället n:r 50 Ytter-

värde, efter vilket han bar soldatnamnet Yttergren.

Korpral tvcks han aldrig ha varit. Han dog den

3 mars 1772 utfattig, och sin släkt hade han

dragit med sig i sin sociala misär. Sn.

r. 2 Lilljans-krog var belägen ungefärligen ä plat-

sen för nuvarande Tekniska högrskolan norr omo
våra dacrars Valhallaväcren. I sitt nuvarande skicko o
reglerades detta område först på 1880-talet och

hade tidigare ett mycket idylliskt utseende (se

bild). Här var en av de grindar belägen. Träsk-

porten, genom vilken förbindelsen gick till Norra
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Djurgärden, och krogen hölls av den här boende

djurgårdsväktaren eller uthyrdes av honom. Enligt

den traditionella etymologien skulle torpet vara

uppkallat efter en väktare, som hette Jan och

som skulle ha varit mycket liten till växten. Han
skulle ha levat i slutet av 1600-talet. Då fanns

där verkligen en man, som hette Johan Persson,

och på en karta från 1690 i lantmäterikontoret

kallas platsen för skogvaktaren Johan Perssons tomt.

Redan så tidigt som 1 7 3 i möter man formen Lilla

Jans (Westin 1079, f. 530, U. B.)- Mindre troligt är

att krogen som ibland föreslagits fått sitt namn av en

krogskylt med lilja, namnets genitivform skulle då

vara enastående (så hette det ju icke Äpplets krog

etc). I en förteckning över Djurgårdskrogarna från

1733 upptages redan då Lilljans — så skrivet —
och att döma efter taxeringsavgiften till krögar-

ämbetet, 40 daler silvermynt, kunde denna krog då

tydligen glädja sig åt den livligaste om.sättningen

bland dem alla (se Djurgården förr och nu, Stock-

holm 1925 s. 30-32). Under större delen av 1700-

talet togos djurgårdsvaktarna här ur släkten Isberg.

I en husesvn över jägar- och skogvaktarboställen

på Djurgården från sept. 1752 (Slottsarkivet)

lämnas även en beskrivning på Lilljans. Här lågo

tre små stugor, byggda av vindfällen ur Dj ur-

gårdsskogen, en källare med en nybyggd svale

framför samt några uthus, alla torvtäckta och i

hög grad bofälliga. Den bästa av stugorna var

»uppbyggd af små vindfällen ur Djurgården, 8

alnar lång, 6 alnar bred och betäckt med torftak.

Inuti är bjälktak, behållet golf, spis med spjäll,
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3 st. smä fönster i 2 lufter, enkel dörr med lås».

Så sågo de flesta bellmanskrogarna ut, och skildringen

ansluter sig noga till Fredmans Sång n:r 24 om
Krogen. I C. I. Hallmans berömda parodi Corporal

Ölbom är det just på Lill] ans krog, som den av

sin Elsa bedragne korpralen gör sina hjärtskärande

utgjutelser. Su. B.

r. 4 lyran, se s. 60.

r. 1 2 Jophiir, se s. lOj.

S. 66.

r. 4 täcktes mig förwara trol. = täcktes ha för-

varat åt mig. B.

Musiken till En Stuf Rim N:o 19: Mollberg satte sig

at supa».

Ovisst om denna dikt haft melodi. — Utan

förändring kunde användas mel. till »Hvilken kyla,

hvilken svalka» (ur »Födelsedagen firad i Fiskar-

stugan»; Carlén IV s. 216). Jn.

S. 67.

En Stuf Rim N:o 20. DGr 4 s. 92, Eht s. 360b.

Överskriften: K: K: S. är sannolikt Äungl. A'am-

reraren Ähagerström. Jean (Johan) Olofson Scha-

gerström var från 1762 tjänsteman vid krigs-

kollegiets husesynskontor, först som kammarskrivare,

därefter som kassör och från 1777 till sin död

1793 som kamrer. Hart synes ha varit en av

Bellmans intimare vänner; när Bellman skulle

gifta sig, var han en av »cautionsmännen» på

prästbeskedet, och här ifrågavarande dikt liksom

även andra vittna om stor förtrolighet mellan de
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båda männen. Efter det Schagerström 1780 gift

sig med Margaretha Catharina (Greta Kajsa) Ri-

sell, dotter till jur, prof. N. Riseli i Uppsala,

umgicks Bellman alltfort i familjen, varpå flera

dikter äro bevis. Den Schagerströmska Bellmans-

handskriften (Schgm!), vari skalden själv skrivit

in åtskilliga dikter, är ju även på sitt sätt ett

vittnesbörd om nära relationer.^ Schagerström hjälpte

tydligen också då och då sin icke särdeles ekono-

miskt anlagde skaldevän med lån, ty då Bellman

gjorde konkurs 1794, var fru Schagerström en av

borgenärerna och bevakade en summa av 905 rdr

2 1 sk. enligrt tretton skuldsedlar^ av vilka deno
äldsta utfärdats den i maj 1775 och den sista

"^ den 14 dec. 1785 (Björkman, Bellm^-nsforskning

s. 155).' E.

r. 2 Oval avser tydligen ett ovalt fällbord. E.

r. 6 PiiJLpenella. Då vinet serverades, brukade man
sätta i glasen en kvist av en kryddväxt, Poterium

sanguisorba, på svenska pimpernell, och denna gav

sedan namn åt drucken. Se.

r. 7 Keuners. Åsyftar troligen Anders Reimers Pet-

tersson (f. 1727 Vi, d. 1 8 16 'V^O? rådman m. m.

Ägde bl. a. det efter honom uppkallade Reimers-

holm, tidigare Räkningeholmen, vilken av honom
förskönades, varom ett 1798 rest minnesmärke

^ Den Nils Olof Schagerström, vars namn läses å etl av försälts-

bladen till handskriften, var en son till Bellmans vän. Om honom se

Th. Ekelund, Vittra skuggbilder s. 51.
'^ Adolf Bellman uppger i sin levnadsteckning över fadern, att en

Schagerström skulle förorsakat Bellmans bysättning 1794 och att »en

brottslig kärlek till B:s hustru var den rysliga anledningen till denna
hämnd'-> (Steffen, Bellman och hans diktning s. 46). Om härmed avses

Jean Schagerström, vilket synes troligt, är uppgiften orimlig, såsom

omedelbart framgår av att S. var död (se ovan), då B. bysattes.
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ännu erinrar. På grannskapet till den närbelägna

Långholmen hänsyftas i diktens ord om den liusblä

Armien .... % Spinhus alleen. Reimers blev direktör

vid Spinnhuset 1777 B.

r. 9 stockfisk, torkad kabeljo, »så kallad, efter den

med stockar eller käppar måste mörbultas, innan

den kan matlagas och förtäras» (M. Orrelius, Köp-

mans- och Material-Lexicon, Stockholm 1797). Se.

S. 68.

r. 4 inkom = enkom. E.

r. II Ske tig som Tu tror, arkaiserande bibelstil. E.

r. 19 Den liiisblä Arméen, d. v. s. paltarna, vilka

voro skrudade i blå jackor. Om dessa se ovan

s. 68. Se.

S. 69.

r. I eij litar i orig.-hs ändrat från: 'förlitar'. E.

r. 6 cortletter: Denna stavning av ordet kotlett

synes även ha återgivit ett verkligt uttal, såsom

framgår av en charad, som fru Lenngren påstås

ha improviserat:

Mitt första är kort, mitt andra är lätt,

Mitt hela är en smakligr rätt.o

(Jfr Hjelmqvists komm. till A. M. Lenngrens Sam-

lade skrifter s. 369.) ^5^.

r. 10 Plateaun, litet fat eller bricka, ofta försedd

med fot för servering av maträtter, kaffe eller

dylikt. Se.

Musiken till En Stuf Rim N:o 20: »I största min Sal»,

Ingenting bekant rörande den musik, som event.

använts till dikten.
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S. 70,

En Stuf Rim N:o 21. DGr 4 s. 94, Eht s. 361,

Hjm 3 s. 387, Rsl 3 s. 87. — Fredmans Sang

ly. — Hjm och förmodl. även Rsl avskrift av

texten i Sångerna,

r. I gu tar se s. 18.

r. 2 drap d'or, tyg med invävt guld. Stoffet, som

har mycket gamla anor, vävdes ännu av J. A.

Meurman i Stockholm pä 1770-talet. Se.

r. 3 Stakens gränd var en liten gränd mellan Norr-

lands- och Regeringsgatorna, där Brunnsgatan nu

går fram strax vid Engelbrektsplan. Trakten om-

kring gränden var denna tid ganska ruskig, sumpig

och bebyggd med låga stugor. Troligen har gränden

sitt namn av skarprättaren Nils Larsson Stake

(d. 1672), som ägt hus i närheten. Sn.

r. 7 Satin, ett ylletyg eller enklare siden, som

omtalas både med slätt och »blommeradt» mönster.

Det vävdes i Stockholm redan på 1650-talet. Ett

tämligen billigt stoff, användes det till allehanda

klädesplagg. Se.

Musiken till En Stuf Rim N:o 21: »/ Januarii månad,
— gu tår!»

Denna dikt är=Sg. N:r 17. — ^^^g- musiken,

se musikkommentaren till En Stuf Rim N:r 14

(=Ep. N:r 78), s. 94.

Mel. tryckt i musikbilagan, ^n.

5. 71.

En Stuf Rim N:o 22. DGr 4 s. 95, Eht s. 361,

Hjm 3 s. 388, Schgm s. 301 (egh.), Vhw 6

s. 86. — Tryckt, närmast i Schgms och Khws
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version, vilken sannolikt är senare än ong.-hs:s,

i Dagbladet M^alsignade Try ckfrihet en

(WTF) den i juli 1782/ — Upptogs sedermera

som Fredmans Säng 18 (varav Hjm är en avskr.)

i en avfattning, som med några skiljaktigheter

(varom se komm. till Sångerna) är densamma som

här föreliggande text. — Dikten är en betydligt

utvidgad omarbetning av ett tidigare poem, som

med följande inledning läses i Hwad Nytt? Hwad
Nytt? den 19 sept. 1777:

»Då Herr Hof-Secreteraren Bellman, som i skämt-

samma werser ej är mindre lycklig, än i de höga

och philosophiska ämnen, förleden sommar, enligt

Läkares tillstyrkan, måtte nyttja medicin och undergå

en, efter densamme lämpad, diet, skref han detta

afsked till både Fröja och Bacchus:

Så är jag rykt ur Fröjas sköte,

Och utur Bacchi armar förd.

Farwäl! du saft, du söta skörd.

Som börjas wid Sileners möte

Jnunder glada rösters ljud.

Kom, Enslighet! kom wid det ropet.

Galenus wisar toma stopet.

Och Doctorn står i dödens skrud.

Mit kärl, som fordom lif och lusta

J sina warma droppar gaf.

Det liksom krossas wid min graf;

När andras bröst i wällust pusta

^ Där läses följande anm. om poemet: » Co?npone?-at i en tid då

denna sjukdom [frossan] har grasserat öfwer alt ibland det mindre
folket som dricker öl — måtte detta folcket få sina vers äfwen så wäl
som de höga och förnäma som dricka Vårby watten.»
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Omkring det bord, där förr jag satt

Med ögat i sin eld och låga,

Med glaset tungt af winets råga

' Med sång och pipan i min hatt.

Farwäl då, Bacchus ! dina dagar

För andras ögon klarne opp;

När jag måst med min kulna kropp

På bolstren, under ögats lagar.

På fjorton dar mig lägga ner.

Men snart min stjerna skall uptindra:

Får jag ej Avin, kan ingen hindra

At jag ändå min Nymph tilber. » E.

r. 2 snart; Schgm, Vhw, WTF: lätt. E.

r. 5 mitt i orig.-hs ändrat från 'min' (så Schgm,

Vhw, WTF). E.

r. 1 3 ikring i Schgni ändrat till 'rundt kring'. Så

Vhw och WTF. E.

. 72.

r. I Preses Sången ger en interiör av en klubb

(^Ohi-Culiseu s. 71 r. 14), och praeses kallades

ledaren för en sådan. Klubbväsendet var särskilt

under frihetstiden mycket utvecklat och urartade

så småningom. I tidningen Den Nya Svenska

Argus säges det 1769 (n:o XIII) i en satirisk

skildring, att det nu även bildats en drängklubb,

däi drängarna samlas för att tala om statssaker. Sn.

r. 6 7nund i Schgni ändrat till 'gomm'. Så l^hw,

WTF. E.

r. 8 innanredet = innanmätet. Så har Fredmans

Sånger. E.
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r. lo Schgniy Vhw, WTF : . . . som en apricos. E.

r. 1 6 tar; Schgni, J^hw, IVTF: tog. E.

r. 1 9 gn tar se ovan s. i8.

r. 23 som glas; Schgm, Vhw, WTF: en klump. E.

S. 73.

r. 2 skijmlig = dunkel, smutsgrå, möjl. grumlig. E.

r. 3 Lilljans-krog se s. /c^.

r. 6 ^z'^ turkiskt papper med jalappa. Till omslag

för medikamenter beo[agrnade man vackert marmo-

rerat s. k. turkiskt papper. Jalappa var ett laxer-

medel, som bereddes av roten av Mirabilis dicho-

toma. ^é'.

r. 7 Schgm, P^hw: En chaise perch (= nattstol)

och . . . JVTF: En pillerburck, min gamla kappa
— Doctorns kappa » (hvardagsspräk) : den häng-

ande etiketten på medikamentsflaskorna » (Carléns

anm. till Fr. Sång n:o 18). E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 22: » Snart är jag ryckt

ur tidens sköte^^.

Denna dikt 'år med oväsentliga avvikelser=
Sg. N:r 18 (se s. ///). — Melodiens ursprung ej

bekant. — Bellman har beoraenat samma melodi

även till »Jag sjunger, Sergell, till din ära» (Eich-

horn II s. 15 8).

Mel. tryckt i musikbilagan. ^Vz.

S. 74.

En Stuf Rim N:o 23. DGr 4 s. 97, Eht s. 363,

Schgm s. 403 (405). — Fredmans Testamente

158 (FT).

Överskriften: Schgm, FT: Gurkorna. Pastoral. —-

ig. — B e 1 1 )n an , Bacchan. qwaden. ~
, -
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K. K. S. är troligen iTungl. ^amreraren ^^chager-

ström. Om denne se s. lOJ. Ii.

S. 75.

r. 4 lätt = lät !
= låt ! E.

S. 76.

r. 1-2 Schgm, FT: tro fritt den mig förklena,

tro fritt din Greta Lena B.

r. 5 en; Schgm, FT: hon. E.

r. 1 3 Stora Hopar-gränd se s. gi.

S. 77.

r. 9-10 gatt mellan wackt

med huckle ät Horns-kroken.

Med Hornskroken, vilket namn bevarats intill senaste

dagar, menades den yttersta delen av Hornsgatan,

där den ungefärligen från den nuvarande Ansgarie-

gatan gjorde en liten krök mot norr och sedan

fortsatte framåt i vad som nu utgör Brännkyrka-

gatans förlängning men tidigare kallades Hornstulls-

vägen. Diktens ord syfta på att här gick vägen

ut till spinnhuset på Långholmen. Med vakten

åsyftas naturligtvis de s. k. separationskarlarna eller

paltarna (se ovan s. 68). B.

r. 1 1 Schgm, FT: gått kipp-skodd — det för-

stås. E.

r. 20 Lätt = lät! = låt! E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 23: y>Farwäl min fordna

lycka>^.

Ovisst om denna dikt haft melodi. — Efter

förändringar kunde möjlis^en anpassas mel. till Sg.
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N:r 32 eller den till »Der bortnas sku vi stanna»

(Parentationen över Lundholm; Carlén II s. 47).

Jn.
S. 79.

En Stuf Rim N:o 24. DGr 4 s. loi, Eht s. 367.

Överskriften: Den L . . till vilken skålen är riktad,

är skaldens maka, Lovisa Fredrika Grönlund. Denna,

som var dotter till väg- och stämpelmästaren i Stock-

holms packhus Gabriel Grönlund och född den 6

okt. 1757, hade Bellman om ej förr så 1777 lärt

känna hos Schröderheims, somi 1776 inköpt egen-

domen Bisslinge i Eds socken, där mamsell Grön-

lund året efter var något slags hushållsbiträde.

Efter lysning i Eds kyrka försiggick vigseln i

Stockholm den 19 dec. 1777. Någon skildring

av fru Bellman från denna tid finnes ej. Av
Crusenstolpe, som såg henne första gången 1824,

tecknas hon på följande sätt: »Till vexten var

hon magerlagd och lång; men mycket låghalt.

Hufvudet utgjorde hos henne i alla afseenden och

bemärkelser den herrskande delen. De starkt framstå-

ende anletsdragen, om hvilka man med skäl kunde

säga, att de hade äktenskapstycke af Skaldens,

voro öppna och ädla, och ur de stora, eldiga

bruna ögonen blixtrade ännu i sena åldern stolthet

och satir» (Tidskr. Hermoder 1847 n:o 8). Minnes-

tecknarna äro eniga om att framhålla hennes ord-

ningssinne, förståndsklarhet, satiriska skärpa och en

viss förtegen slutenhet. Fru Bellman, som vid

makens död kom i mycket knappa ekonomiska

omständigheter och i upprepade böneskrifter till

Kungl. Maj:t anhöll om understöd, dog först 1847
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d. 2 1 jan. — Några fullt säkra uppgifter om för-

hållandet mellan makarna Bellman finnas ej. Sonen

Adolf Bellman, vars uppgifter dock torde böra

upptagas med en viss reservation, framställer det i

mycket ljus dager (Steffen, Bellman och hans dikt-

ning s. 3 5 ff'). Att Bellman ej var den mönster-

gillaste make är ju synnerligen troligt, liksom det

å andra sidan är tämligen tydligt, att hans hustru

inte uppskattade de mer bohemartade dragen hos

skalden och hans vänner. (Om fru B. se utom

ovan cit. förfin. Atterbom, Sv. siare och skalder

6 s. 2 2, 42 ff'., Fryxell, Berättelser ur sv. histo-

rien 45 s. 165 f., Björkman, Bellmansforsk-

ning s. 189 ff'., Schöldström, Damer och knektar

s. 29 ff'.)

Giftermålet tyckes till att börja med ha åstad-

kommit, att Bellman ej så ofta som förut roade

sig tillsammans med »bröderna», och man klagade

offentligt över att hans lyra förstummats. I Dag-

Bladet Wälsignade Tryckfriheten lästes den 23

maj 1 78 1 en insänd dikt »Öfver wår Anacreons

Tysthet», där det till slut heter:

Dock återkom och fatta Lyran,

Anacreon! du glädjens wän!

Sjung win och kärlek uti yran,

, Och roa bröderna igen!

Må de en gång den nectar smaka.

Som lagas af din wana hand;

War alla nätter hos en maka;

Men dagen war hos dem ibland.
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(Jfr L. Weibull i Samlaren 1895 s. 11 i ff.) Att

Bellmans poetiska ådra under åren närmast efter

giftermålet inte var så sparsamt givande, som man
trodde, visas bl. a. av här föreliggande diktsam-

ling, i vilken ett flertal poem härröra från tiden

1778-80 (se s. 4g). E.

r. 8 ut' en. I ong.-hs står: uten'. E.

r. 1 8 franskt. Av här på Bellmans tid använda

franska viner nämnas champagne, bourgogne, fron-

tignac, muscat de Lyon, pontak, vin d'Eremitage,

piccardon, höglands, meddoc samt vin ordinaire. Se.

Musiken till En Stuf Rim N:o 24: »Om någon ränner

mot mig burdus >u

I Eichhorn II s. 83, där dikten är intagen, anger

utgivaren såsom melodi Ep. n:r 36. Mel. till denna

är (se Bagge, Samlaren 1881. s. 5 3-5 4) ursprung-

ligen en långdans, kallad »Prins Fredric», vilken

under n:r 135 förekommer i »Samling af Åtskilliga

äldre och nyare Tourer til Contra- och Långdansar

med Musique til dem, hopsamlade åhr 1785 jemte

Några nu mäst brukelige Menuetter» På pärmen:

»Fried: Åkerhjelm». (Handskr. i K. B.) —

•

Långdansmel. är citerad av Bagge (a. a.). Ep.

mel. passar utan förändring till ifrågavarande dikt.

Mel. tryckt i musikbilagan, ^n.

S. 80.

En Stuf Rim N:o 25. DGr 4 s. 102, Eht s. 367.

Överskriften: K: K: S:
'^'

^' är troligen iTungl. iCam-o o
reraren iS'chagerström. Om denne se s. loy.

r. 4-5 en Rätt . . . fran Tellje med sin swal. Rätten

är tydligen fläsk i någon form. Jfr s. 8j.
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S. 8L
r. 4 Assisteiicen. Assistans- eller pantlåneinrättningen

i Stockholm inrättades genom K. M:ts reglemente

den 2 1 november 1772 under namn av General-

assistancekontoret och var till en början ett statens

verk för de fattigare klassernas betjänande med
län mot pant av lösegendom. Inrättningen fick sin

lokal pä Riddarholmen i det komplex, där nu

stadens arkiv har sina lokaler. Till panternas för-

varing begagnades det gamla rundtorn, som ännu

ingär i komplexet. Ar 1848 blev assistanskontoret

ett kommunalt verk Ivdande under drätselkommis-

sionen, sedan drätselnämnden, varefter det 1890
upphörde. B.

r. I I jag har ircil amiii twa fivin-glasj . Den torf-

tig^het i avseende pä finare husgeräd i det Bell-

manska hushållet, varom denna dikt vittnar, synes

icke ha blivit synnerligen mildrad med tiden. Sä

upptages i bouppteckningen vid skaldens konkurs

1794 under rubriken »Porcellaine » utom tvä dussin

tallrikar och tre skalar endast » 4 diverse glas

»

(Björkman, Bellmansforskning s. 153).

Musiken till En Stuf Rim N:o 25: ^Uti mitt rum till-

redes>y.

Ingenting bekant rörande den musik, som event.

begagnats till dikten. — Efter nödiga förändringar

kunde anpassas mel. till Sg. N:r 3 2 (En Stuf

Rim n:o 3).

S. 83.

En Stuf Rim N:o 26. DGr 4 s. 104, Eht s. 369.

Överskriften: Dikten är riktad till Hqxx Assessor
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Phoi^ex. Johan Pheiffer eller PfeifFer (f. 1733,
d. 1806) hade varit läkare och assessor vid Col-

legium Medicum men upphörde med sin läkar-

verksamhet, då han 1771 av Vilhelm Momma
inköpte det 1767 startade Dagligt Allehanda, »var

första dagliga tidning», som

han utgav till 1802. I

detta blad, vars anseende

f. ö. ej var det bästa men
som vid den tidpunkt det

här är frågan om var det

allmännast lästa, hade ända

från 1770 en hel del Bell-

mansdikter offentliggjorts.

— I det här föreliorgrande

poemet vänder sig Bellman

till Pfeiffer med anhållan

om införande av en intiiiid,-

tion, d. v. s. annons, oui

husrum — det är tydligen, johan Pheiffer. Samtida silhuett.

såsom framgår av sista ra-

den, ej långt före hans giftermål. Om en dylik

»intimation» verkligen infördes i tidningen och om
Bellman genom den erhöll någon våning kan ej

fastställas. Vi veta emellertid av mantals- och

taxeringslängder (Sthlms stads ark.) att han 1778
bodde i Jakobs församl., kvarteret Stuten n:r 59,

motsvarande nuv. Lästmakaregatan 28 och 30, där

han och hans familj hade sin bostad t. o. m. år

1 78 1. Huset tillhörde bryggaren Abraham West-

man Lorenzson d. ä. (f. 1724, d. 1795), en
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farbror till »bryggarkungen », Bellmans intime vän

med samma namn. E.

r. 5-8 sä af en trumpen Skugga fijglas, etc.

En dylik »trumpen Skugga» hade Bellman själv

gjort bekantskap med i sin barndom. Han berättar

i sin ofullbordade levnadsbeskrivning, att han bland

andra informatorer hade en vid namn Höckert,

som slog honom pä fingertopparna med linealen,

emedan han inte kunde Euklides och »den tidens

Metaphysica » . E.

r. I 5 pirrögd = med eldiga ögon. E.

S. 84.

r. 2 som Hercules pä skiljo-wägen. Anspelning pä
den grrekiska saga, som i Sverige väl är mest bekant

genom Stiernhielms omdiktning och som skildrar,

huru Hercules en gäng ställes inför valet att gä

sinnesnjutningens och nöjets väg eller dygdens

och mödans. E.

r. 4 blott d. v. s. blott och bar, utblottad. E.

r. 7 lutan se s. 61.

Musiken till En Stuf Rim N:o 26: y>At se sig född».

Ovisst om ifrägavarande dikt haft melodi.

S. 85,

En Stuf Rim N:o 27. DGr 4 s. 106, Eht s. 370,

Schgm s. 303 (egh.), Vhw 6 s. 116. — Tryckt

i Schgms och J^hws avfattning, som sannolikt

är senare än orig.-hs:s, i Da g -Bladet IVäl-

signade Try c k fri het en (IVTFJ den 7 aug. 1782

med följande anm. av utgivaren: »Ophittat pä

gatan — den okända Auctorn bör förlåta mig som

gör denna u.sag-e — en som är sä qwick och snill-
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rik, är utantwifwel ädelmodig. » — I här före-

liggande avfattning upptagen av Carlén som Fred-

mans Testamente 2i/f. E.

Överskriften: Schgm, WTF : Impromtu. Vhw : Hos
Mummen 1778. — Diktens adressat är Tffademoiselle

Johanna TPfaria (Jeanne Marie) Grönlund, en

syster till Bellmans hustru. Hon var född d. 7

juli 1756, alltså något mer än ett är tidigare än

fru Bellman (se s. //j) och överlevde liksom denna

länge skalden. Enligt en uppgift av Carlén skall

hon ha varit »liksveperska » vid Adolf Bellmans

död 1834. Själv dog hon d. 8 april 1837. Som
hennes enda arvingar nämnas i bouppteckningen

(Rådhusark., Sthlm) fru Bellman och en syster-

son, assessorn, med. d:r Martin Lindström i Norr-

köping. — Till denna sin svägerska har Bellman

skrivit ett flertal dikter. E.

Mnmmens, värdshus ovan Kungsbacken på Norr-

malm, nuvarande Drottninggatan 112 (förr 108),

enligt 1729 års nummerordning kvarteret Kung-

sten 14, från omkr. 1780 kv. Kungsklippan 14

(de båda kvarteren bildade nämligen länge och

väl ett enda stort kvarter; först sent på 1800-

talet delades de definitivt genom Rådmansgatans

framdragande, på vilken plats här förut varit blott

en s. k, gränddessein). Vid den föreliggande diktens

avfattningstid kallades värdshuset ännu Mummens
efter traktören Jacob Christian Mum, som dog

1774, närmare bestämt den första maj —• ett i

synnerhet för en dåvarande värdshusvärd festligt

datum. Enligt hans i Stockholms rådhusarkiv för-

varade bouppteckning voro arvingarna hans hustru,
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Maria Ekroth, och fyra barn, för vilka gross-

handlaren Eric Noer var förmyndare. Gården upp-

tages till ett värde av 24 000 daler kopparmynt,

och bland kvarlåtenskapen uppräknas en ostindisk

punschbål och två punschbålar av enklare beskaf-

fenhet. Efter Mums död fortsatte hans änka en

tid rörelsen, som enligt 1780 års mantalslängd (i"

stadens arkiv) dock befinnes innehas av en ny
traktör, Johan Wallentin, vilken snart därpå efter-

träddes av traktören Le Feber. Möjligen är det

denne som döpt om stället till Mon-Bijou — i

alla händelser kallades det så vid århundradets slut,

då en annan fransman, Robinot, förestod rörelsen.

Mest ryktbart blev det vid denna senare tid genom
en händelse, som timade på värdshuset den 2 novem-

ber 1799. Denna dag hade nämligen åtskilliga

personer, mest handlande och köpmansbokhållare,

inbjudit franske generalkonsuln Delisle till en fest

på värdshuset för att fira Bonapartes återkomst till

Europa. Bland andra accessoarer var även en bål

— vatten för dem, som ville dricka Suvorovs

skål. Stämningen var tydligen hög, men det hela

. avlöpte tämligen oförargligt. Höga vederbörande i

sin jakobinskräck anställde dock alltför kraftiga

efterräkningar och bl. a. utvisades ur landet den

firade konsertmästaren och sångaren Du Puy, vilket

satte sinnena i svallning (se Bolin i Samlaren 191 3

s. 49 f.). Värdshuset tyckes ha upphört, åtmin-

stone på dess dittillsvarande plats, år 1824, då

fastigheten också tituleras f. d. Mon-Bijou. En efter-

trädare med samma namn hade en tid sin tillvaro

i huset Norrtullsgatan 16 (se S]ögren, Drottning-
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gatan genom tiderna s. 98). Som Carlén riktigt på-

pekar var den lokalitet, skalden här skildrar, i

överensstämmelse med verkligheten, i det trakten

var föga bebyggd och hade ett lantligt utseende

av synnerligen idyllisk karaktär. Enligt en av

Carlén återgiven, obestyrkt tradition skulle en

i trädgården belägen paviljong ha varit en av

mötesplatserna för de i Gustav III:s mord samman-

svurna. I^.

r. 3 hwisslar ; Schgm, Vhiu, WTF: mumsar. E.

r. 6 wld Orrens knot och knorr. På Bellmans tid

och ännu långt senare var det ganska vanligt att,

ej minst vid värdshusträdgårdarna, hålla tama orrar,

s. k. spelorrar (härifrån sannolikt den i överflyttad

bemärkelse ännu begagnade skämtsamma beteck-

ningen »spelorre»). I dåtida tidningsannonser finnas

ofta meddelanden om tama orrar. Ännu så sent

som 1824 heter det: »En tämd lefwande Orre,

som kuttrade mycket wäl, mycket brunspräcklig

till färgen, bortflög förledne Onsdagsmorgon den

1 1 dennes, kl. mellan 8 och 9 f. m., ifrån huset

så kallade gamla Prästgården nära Maria Kyrka,

den som nämnde kreatur tillwaratagit, undfår heder-

lig wedergällning, då anmälan göres på Traktörs-

stället i nämnde egendom» (se Sjögren, Drottning-

gatan genom tiderna s. 96 f.). B.

r. 15 j'/'?//'^ = underkjol. E.

86,

r. 4 Schgm, Vhw, WTF: utbreder sin person. E.

r. 5 rendeln (dial.-form) == ränniln. E.

r. II Ruggig; Schgm, J^hw, WTB: lurfwig. E.
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S. 87.

r. 1 3 bildar = ger en bild av. B.

r. 1 6 Jeanette och Louise äro skaldens svägerska

Johanna Maria Grönlund, till vilken dikten är

riktad (se ovan), och hans hustru Lovisa Fredrika

Grönlund. B.

Musiken till En Stuf Him N:o 27: y>Med Skorpan mellan

tummen »

.

Ej bekant huruvida ifrågavarande dikt haft

musik. — Mel. till »Der bortnas sku vi stanna»

(Parentationen över Lundholm, Carlén II s. 47)
kunde med nägon förändring anpassas. Jii.

S. 88.

En Stuf Rim N:o 28. DGr 4 s. 108, Eht s. 372.

Överskriften: Dikten är skriven över Fru Friherr-

innan iJermeli^z, Maria Elisabeth Sandels, född 1755,
dotter till bergsrådet Samuel Sandels, gift 1773
d. med sedermera bergsrådet, den för sina för-

tjänster om den svenska kartografien och den

norrbottniska järnhanteringen bekante frih. Samuel

Gustaf Hermelin till Noor, död 1779 d. ^/lo. Hon
är jämte sin man och dennes andra fru begraven

i Strömnerska graven i Maria kyrka. £.

r. I I -I 2 som endast fatt i några ahr etc. De båda

makarna hade endast varit gifta i ej fullt sex år.

Jfr ovan! B.

Musiken till En Stuf Rim N:o 28: y>Förgäfwes kärlek

sig bedröfwar ».

Osannolikt att ifråcravarande dikt haft musik.
o— Mel. till Sg. N:r 1 8 kunde anpassas utan för-

ändring. Jn.
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5. 91,

En Stuf Rim N:o 29. DGr 4 s. iii, Eht s. 374.— Carlén, som tryckt denna dikt i sin upplaga IV
s. 282 fF., har enligt vad han uppger haft till

sitt förfogande utom orig.-hs också »en af Bell-

man rättad afskrift», vilken synes ha ägt en del

varianter, som han infört i sin text och av vilka

de viktigaste nedan anföras.

N;o7>;^ Kongl. Nulnm . L ott.^fi- Dragn.±^4^j^e^ '
i 7^

Ss_<_^Möacidsr efte* Dragwiisen tii Uciltii-Af. aj-.v.i/s, eiie.l tilsillet VuUien Lottcntt. /' j

Fcjr hvc^j-t ocJi ef Xagniiig-? -Titt , i>
I

i
i [c-- . !'r 'i.ur

UcjfAf 15 gins», t<5i linf 1 " , 1 r - Cl ,
' > » t cfii

£" ' 1 , och tSr \x\xxt l^* m !. f a ^ , -tt n ra 5
i cn) la InUcm i . T t 4 Sed^i"ikai

Lottsedel till Nummerlotteriet 1779. Nord. Mus.

Överskriften: När Nummerlotteriet skulle inrättas,

sökte man flerstädes i utlandet efter en »Chef

Castelletto» (om Castelletten se nedan). Till slut

stannade man för en Baron Fr. z;on /^egesack,

vilken förut inrättat och med framgång skött ett

liknande lotteri i Stralsund. Denne ankom i sept.

1 77 1 till Stockholm men pä grund av svårig-

heterna med lotteriets igångsättande (se s. 95 f.)

erhöll han inte lön förrän från slutet av 1772.

Sin tjänst skötte han tydligen väl och fick av

lotteriets direktion upprepade gånger ampla lovord.

När kronobrännerierna i Stockholm i slutet av 1776
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och början av 1777 skulle överlämnas till entre-

prenörer, anmälde sig som sädan även Vegesack

i spetsen för ett bolag och fick sitt anbud antaget

av kronan. Denna transaktion synes emellertid ej

ha utfallit fördelaktigt för honom, ty är 1778
försattes han i konkurs och avstängdes därvid

frän tjänstgöring i lotteriet. Innan ännu konkursen

hunnit utredas, dog Vegesack den 10 novc 1778.

(Nummerlotteriets handl. R. A.) — Det är till

honom såsom chef för den fattige Skrifwaren

Thunius (se nedan) Bellman i dennes namn riktar

här ifrågavarande dikt. E.

r. 4 De här förekommande uttrycken äro samtliga

termer för olika sjags vinster vid Nummerlotteriet.

Lotteriet bestod avjaittloT^num varav vid varje

dragning fem utföllo. Spelaren kunde hälla pä

att nägot visst nummer skulle dragas och fick

göra en inom vissa gränser godtyckligt vald insats

pä detta. Denna insättning och den eventuella

vinsten därpä kallades enkelt utdrag. Man kunde

även hälla pä att numret i fråga skulle utkomma

som det första, andra etc, vilket benämndes bestämt

utdrag. I förra fallet vann man i 5 gånger, i senare

7 5 gånger så 'mycket som insatsen. Emellertid hade

man även möjlighet att spela på två bestämda

nummer tillsammans, ambe, varvid vinsten var

270 gånger enkla insatsen, ävensom på tre^ terne,

med vinsten 5 200 gånger insatsen, samt på fyra,

quaterne (Bellman: »qvartern»), då man vid vinst

inhöstade en summa, som var 64 000 gånger

större än insatsen. Dessa olika spelsätt kunde dess-

utom efter behagr kombineras. £.
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r. 7 Casteiletten. Det italienska ordet »castelletto

»

betyder eg. »liten borg» eller »litet slott» men
nyttjades även som beteckning, för det lottregister,

där i tabeller voro uppförda de spelade summorna

och de kalkylerade vinsterna. Härför upplades en

särskilt inrättad »castellette-bok», och det talas om
»castellettens förande på» terner, quaterner o. s. v.

Ett av Nummerlotteriets fyra kontor var »Castellette-

Contoiret» med Chef Castelletto i spetsen. Vid

detta tjänstgjorde Thunius (se s. 128^. — grälar=
crrubblar. E,o
r. 1 1 da; Carlén: der. E.

r. 13-16 och min middag mangen gang etc.

Uttrycken äro något oklara, vilket Bellman uppen-

barligen själv insett, ty i den av Carlén (se ovan)

anförda versionen ha de avsevärt förtydligats:

Utan middag mången gång

Jag att söka lisa hastar.

När i sömnens famn jag kastar

All min oro, gråt och tvång. E.

92,

r. I Carlén: I en gammal sliten rock. E.

r. 4 Gäldenärers [!]; Carlén: kreditorers. E.

r. 10 ömt; Carlén: fritt. E.

r. 15 ge swiga = ge vika. E.

r. 17-18 Stolt wid Pukors klang och don

Barnets arm i hjulet krökes

Nummerlotteriets dragningar, vid vilka barnhus-

barn fingo ta upp sedlarna ur lotterihjulet (se s. 99),
firades även med fanfarer på trumpeter, pukor

m. fl. instrument. Vid den tid det här är frågan
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om omhänderhades denna musik av hovtrumpetareii

Kuhlau (om denne se s. i(p2^, vilken enligt lotteriets

dagbok för den 21 jan. 1778 (R. A.), dä f. ö.

Bellman själv förde protokoll, beviljades »detwan-

liga arfwodet af 5 Rdr 26 s. för dess tillsyn och

ärliga bestyrande om musiquens anskaffande till

Kongl. Lotteriets dragningar». B.

S, 93.

r. 2 min kropp i orig.-Ju ändrat fr. jag gömd\ II.

r. 3 Blomberg, som i förnamn hette Nils, var en

mycket energisk exekutionsbetjänt, vilken uppvaktat

Bellman vid ätskilliga tillfällen. Han var redano
vid mitten av 1750-talet betjänt i slottskansliet,

den mvndi2;het, som hade hand om exekutions-

väsendet, och kvarstod där ända till sin död 1789.

Hans titel var under senare är »slottscancellie-

executionsvagtmästare » . Sii.

tar i orig.-hy ändrat fr. 'bär'. £.

r. 7 Baron; Carltii : patron. £.

r. 12 Thiniiiis. Handelsbetjänten » Eric Thunius

antogs den 17 sept. 1774 till extra ordinarie tjänste-

man vid Nummerlotteriets kontrollkontor och tjänst-

gjorde sedermera där och vid castellettekontoret.

Hans grenom Bellman till det senares chef fram-

förda anhållan om förbättring av hans ställning

synes e] ha föranlett till nägon åtgärd. Möjligen

var det pä grund härav som han begärde avsked,

vilket han erhöll den 21 april 1777, varvid han

fick det intyget om sig, att han i sin tjänst »sig

wäl förhållit» — han hade bl. a. vid castellette-

kontoret förrättat en ordinarie kammarskrivarsyssla
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»med flit och skicklighet». (Nummerlotteriets proto-

koll och dagbok. R. A.) E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 29: >Smidd som Fången

i sitt järn^.

Ej bekant huruvida ifrågavarande dikt haft

musik. — Efier nödiga modifikationer kunde event.o
anpassas mel. till Ep. N:r 34, Sg. N:r 20, Sg.

N:r 64, »Kom sa' Bacchus» (Fredm. test. 19),

»Kaffekokar Urban» (Eichhorn I s. 149) samt

mel. till »Prydom bordet vid var källa», »Hvilken

kyla, hvilken svalka», »Glada vänner, vi oss

buga», »Morgonrodnans purpur randas» (samtliga

ur »Födelsedagen firad i Fiskarstugan», Carlén IV
s. 214 ff.). Jn.

S. 94.

En Stuf Rim N:o 30. DGr 4 s. 113, Eht s. 376,

Schgm s. 376, Vhw 6 s. 57. — Dikten är enl.

uppgift hos Eichhorn 2 s. 387 en omarbetning

och förkortning av ett vid dödsfallet författat, sär-

skilt tryckt poem, undertecknat C. M. B. Något

exemplar av detta tryck har f. n. ej kunnat upp-

spåras.

Överskriften: Dikten är skriven wid ^mstenten

i Stockholms stads handelskollegium i^ric Saxew-

bergs död den 8 april 1777. E.

r. 4 pa detta linne. Papperet bereddes förr, såsom

ännu sker med finare sorter, av linnelump. E.

S. 95.

r. 1 7 Usling = olycklig, nödställd varelse. E.

r. 2 1 umt = 'med tacksamhet i sitt hjärta'. E.

20. — Be 11 111 a 71, Bacclian. qiväden.
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Musiken till En Stuf Rim N:o 30: ^Ett ädelt bröst, ett

Redligt Sinne > .

Ovisst om denna dikt haft musik. — Efter

någon förändring skulle mel. till Sg. N:r i8

kunna anpassas, ^n.

S. 97,

En Stuf Rim N:o 31. DGr 4 s. 115, Eht s. 378.

Överskriften : Diktens adressat torde vara Mademoi-

selle i^aria Johanna Grönlund, Bellmans svägerska,

om vilken se s. 121. Att skalden här kastat om
ordningen pä förnamnen beror väl, såvida det inte

är ett rent skrivfel, på att dikten, såsom framgår

av dess början, är en lyckönskan på Maria-

dagen.

r. I Patenter; patent = eg. öppet brev, urkund;

här papper (som liknar dylikt). B.

r. 9 Norrmalms Sjjelmtin och Poeter. Att just dessa

anse denna dagen stor (r. i o) har sin förklaring i

att Grönlunds bodde i huset n:o 44 vid Drott-

ninggatan, alltså på Norr. Egendomen i fråga hade

redan tidigare ägts av Bellmans svärfar men måst

avträdas i en konkurs och 1770 åter genom arv

tillfallit honom och hans fru. (Björkman, Bell-

mansforskning s. 21 7). E.

r. 1 1 Wetzen, Joachim Wetz. Förebilden till den

i Bellmans diktning ofta förekommande poeten

Wetz är säkerligen kamreraren Gabriel Wetz, av

2;ammal stockholmssläkt, en i alla distanser under

1700-talets senare hälft väl känd sakförare eller

egentligen brännvinsadvokat. En halvstuderad karl^

troligen rätt så oförvitlig, dock icke värre än att
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han 1768 av stadens kämnärsrätt dömdes förlustig

rätten att föra andras talan, stod han i en mindre

skrivkunnig tid borgarna till tjänst i deras skriv-

göromål, det må ha varit som advokat, bokförare

eller tillfällighetspoet. Wetz, som kunde, om så

önskades, även författa sina inlagor på vers, före-

kommer från 175 o-talet oupphörligen i högre som

lägre rätters protokoll, hade förmåga, som det en

gång sades om honom i hovrätten, att göra en

process till ett »perpetuum mobile» och var en av-

gjord hatare av allt vad förlikning hette. Benäm-

ningen instantietrampare, som förekommer vid hans

namn i personförteckningen till Fredmans Epistlar,

syftar på hans vana att alltid vädja i förlorade

mål. Han avled 1796 i hög ålder och ligger

begraven på Jakobs kyrkogård. Sii.

r. I 2 piing-periiqiie, peruk med nackhåret inneslutet

i en pung av tyg eller läder. Se.

5. 98.

r. 4 fleut= flöjt.

r. 8 Oboe i£amour, se s. g 2.

Musiken till En Stuf Rim N:o 31: ^Prögderim uppå

Patentet» .

Ovisst om denna dikt haft musik. — Med
eller utan förändringar kunde användas mel. till

Ep. N:r 34, Sg. N:r 20, Sg. N:r 64, »Kom sa'

Bacchus» (Fredm. test. 19), »Kaffekokar Urban»

(Eichhorn I s. 149) samt mel. till »Prydom

bordet vid vår källa», »Hvilken kyla, hvilken

svalka», »Glada vänner, vi oss buga», »Morgon-

rodnans purpur randas» (samtliga ur »Födelse-
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Musiken till En Stuf Rim N:o 31.

dagen firad i Fiskarstugan», Carlén IV s.

214 fF.). Jn.

S. 99.

En Stul Rim N:o 32. DGr 4 s. 117, Eht s. 379.

Överskriften: Orig.-hs har genom felskrivning: . . .

C. T. S***. E.

Diktens adressat är i/ans Excellens i?iksi?ådet

Greve Carl i^redrik 5'chefFer (f. 171 5, d. 1786).

Denne, Gustav III:s forne guvernör, hade särskilt

under konungens tidigare regeringstid stort inflytande

hos honom. Han synes ha varit en av Bellmans

gynnare. Till honom riktade skalden åtskilliga

dikter och sökte även över honom nä konungen

(jfr nedan s. 1^6). E.

r. 2 yophnrs se ovan s. 10J. Pä en wredgad yophiirs

dag. Jupiters vrede visar sig genom nedsändande

av blixt och äska. Jfr den följande skildringen. E.

r. 6 Tartarn. Tartara eller Tartaros var enl. den

grekiska mytologien eg. den längst ned belägna

delen av Hades, underjorden. Senare föreställde

man sig Tartaren framför allt som ett pinorum

för döda brottslingar. Ofta betecknar ordet endast

underjorden i allmänhet. E.

S. 100.

r. 3 hildar = ger en bild av. E.

r. 10 lian; orig.-hs har 'Ijan'. E.

r. 17 med sin i orig.-hs ändrat fr. 'och min'. E.

r. 19 blixtret är en äldre och måhända dialektal

form för 'blixten'. E.
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S. 101.

r. II Droft begagnas här som poetiskt tilltalsord

till riksrådet SchefFer. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 32: ^Mellan Nordan-

vädrets ihlar».

Ovisst om denna dikt haft melodi, ^n.

S. 103.

En Stuf Rim N:o 33. DGr 4 s. 120, Eht s. 381. —
Originalet, i sin helhet egh. av Bellman, till denna

supplik till Gustav III, vilket på några obetydliga

skiljaktigheter när överensstämmer med här före-

liggande avfattning, finnes bland Gustavianska pap-

peren i Uppsala Universitetsbibliotek i en vol., sign.

F. 473 (n:r 49). — Dikten trycktes i Hwad Nytt?
HwadNytt? (HNj den 10 juni 1 776 med följande

inledning: »Det är bekant, at wår allernådigste

Konung med sitt höga förord gynnade denne

glade Skalden [Bellmans dikt 'Hafw^et sqwalpar,

jorden gungar' .... har förut anförts], då han

blef befordrad til Secreterare uti Kongl. Nummer-
Lotterie-Directionen. Af en händelse har jag öfwer-

kommet den suplique, som han då til Hans Maj:t

underdånigst öfwerlemnade. Skalden hade nyss

förut waret illa sjuk, och nyttjar i desse wersar

sin wanligra frihet til en konung, som blott sero o

på hjertats upsåt, och som aldrig pålägger snillen

något tvv^ång. »
—

• Efter Hwad Nytt? Hivad
Nytt? avtrycktes dikten i Adressen 1776 sp. 150.

Överskriften: I dec. 1775 var Bellman bland

dem som till direktionen för Nummerlotteriet läm-

nade in ansökan till den genom dödsfall lediga
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sekreterartjänsten därstädes. Han hade vid denna

tid egentligen icke nägot ämbete. Ar 1772 hade

generaltulldirektionen, vari han tjänstgjort sedan

1767, indragits^ och skalden överförts på indrag-

ningsstat med lönen (350 dir smt) i behäll samt

med skyldighet att i kammarkollegium, dit tull-

ärendena överförts, föra protokoll, vilket han till

senare delen av 1775 stundom också gjorde.

Genom här föreliggande dikt vände sig emeller-

tid Bellman även till konungen för att få dennes

förord till sysslan vid Nummerlotteriet. Gustav

hade redan tidigare, huvudsakligen väl på grund

av skaldens rojalism och hans förmåga att roa,

behandlat honom med välvilja och även gett honom
direkt penningunderstöd. (Om Gustav III och

Bellman jfr s. //; se även Schiick, Ur gamla

papper 7 s. 117 fP.). Med anledning av Bell-

mans supplik skrev konungen nu till friherrinnan

Stierngranat, maka till kammarrådet C. Stiern-

granat, en av direktörerna för Nummerlotteriet, ett

för sin spiritualitet och elegans berömt brev, som i

svensk översättning (originalet är på franska) lyder:

»Ni vet, att jag alltid älskat poeterna och i

synnerhet de svenska poeterna. Ni vet, att de

herrarna alltid äro fattiga och att de alltid begära

hjälp. Ni känner också, att deras ådra blott då

är lycklig och givande, när deras börs är full.

Men vad Ni icke vet är, vart allt detta pekar

hän, och Ni måste tillstå för mig, att Ni, när Ni

läser denna biljett, säger för Er själv: vart syftar

då detta 'vetande'? En smula tålamod och Ni

skall få reda på det. Såsom jag nyss fått höra,
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är en sekreterarplats ledig hos direktionen för

Kungl. lotteriet, och jag har fått en begäran pä

vers frän den bekante^ Bellman, eljest kallad

Sverges Anacreon, som anhäller om min rekom-

mendation hos herrarna i direktionen. Som en

dylik rekommendation skulle innebära en befall-

ning och som jag icke vill besvära nägon, allra-

minst dessa herrar, vänder jag mig till Er för

att bedja Er, min fru, hos Er man vara före-

språkerska i denna sak. Muserna äro ju poeternas

gudinnor, och som de äro kvinnor lika väl som

Ni^ till vem skulle jag då bättre kunna anbefalla

min stackars skyddsling? Jag lämnar honom i Edra

händer och jag ber Er taga Er an hans sak. Det är

med känslor av den största högaktning som jag

är etc. »

Detta konungens alltså på omvägar skänkta förord

var naturligtvis utslagsgivande, och den 3 jan.

1776 utnämndes Bellman till sekreterare i Nummer-
lotteriet. Den 4 febr. 1782 erhöll han konfirme-

rande kungl. fullmakt på sin beställning. Något

livligare intresse för sin tjänst synes han aldrig

ha ådagalagt; t. o. m. 1787 finnas några proto-

koll och andra handlingar, i vilkas utarbetande

han tagit åtminstone någon del men därefter torde

hans verksamhet i lotteriet ha inskränkt sig till ut-

kvitterande av lönen. Hans tjänst sköttes i själva

verket av en vice sekreterare, enär Bellman, som det

heter i en skrivelse från direktionen redan den 20

mars 1777, »merändels af sjukdom eller annars

varit hindrad»; 1790 (25 jan.) säges det t. o. m.

^ eller: 'den berömde'. Originalet har »le fameux B.^>.
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om honom, att han »länge varit och ännu af

gikt och podager [är] så besvärad, att han sällan

förmår komma utur sina rum » .

—
• Att en annan

än den till ett ämbete utnämnde personen tjänst-

gjorde var f. ö. icke något ovanligt på Bellmans

tid och behöver ej anses som något för skalden

nedsättande.

Bellmans lön i Nummerlotteriet var ursprung-

ligen I 000 dir smt eller 166 rdr 12 sk., den

höjdes efter anhållan av honom själv på kunglig

befallning 1777 till 208 rdr 16 sk. och 1782 i

samband med fullmaktens erhållande till 333 rdr

16 sk. Till jämförelse må nämnas, att den vice

selcreterare, som Bellman »njöt biträde - av, först

hade 100 rdr, vilket 1777 höjdes till 141 rdr

32 sk. Strax före sin död begärde Bellman hos

Kungl. Maj: t att få »till en man af skicklighet

och förtjänst» bortackordera sin sekreterarbefatt-

ning; denna anhållan blev emellertid på grund

av dödsfallet aldrig behandlad. (Handlingarna

rörande Bellman i Nummerlotteriet äro tryckta i

Björkman. Bellmansforskning s. loi ff.)

Om således Bellman som sekreterare ej sär-

deles gagnade Nummerlotteriet, sökte han på annat

sätt att tjäna dess syften. En och annan av hans

dikter berörde dess verksamhet (se s. 95 och 102),

och i en skrivelse från 1783 åberopar han, väl

mer på skämt, som en merit, att hans »under-

dåniga nit och glädjesång» bidragit »till upp-

muntran af hazarderade glupska insättningar på

Kongl. Nummerlotteriet > (Björkman, anf. arb.

s. 144). E,
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r. 3 wälde; HN: pilar. E.

r. 3-5 Dessa rader anspela pä skaldens sjukdom

(se ovan!). E.

r. 6-8 Bäde Gustav Fredrik Gijlknborg (f. 173 1,

d. 1808) och Olov von Dalin (f. 1708, d. 1763)
hade sjungit Gustav III:s lov. Den senare hade efter

det att han 1750 blivit den då treårige prinsens lärare

uppvaktat sin lärjunge med åtskilliga dikter och

för honom skrivit fabler och sagor. Vad den förre

beträffar, återupptog han, som under frihetstidens

sista årtionde låtit sin lyra vara stum, efter stats-

välvningen sin diktning och hyllade de nya makt-

havarna, framför allt konungen. Dessa båda skalder

uppställer Bellman här således på visst sätt som

sina svenska förebilder. Med Gyllenborg, »dygdens

sångare», har emellertid hans sångmö inte mycket

gemensamt, även om man kunnat draga vissa

paralleller mellan bådas naturskildring (Erdmann,

Carl Michael Bellman, 1899, s. 173 f.). I be-

tydligt större beroende står Bellman av Dalin

särskilt under sitt tidigare skede, vars alster äro

starkt behärskade av Dalinska tankegångar och

former. (Se Steffen i Samlaren 1895 s. 164 ff.

och Erdmann, anf. arb. s. 139 ff.) E.

r. 9 hjra, se s. 60.

r. I 5 den mängd Gudinnan söker. Om Bellman här

syftar på antalet av dem, som jämte honom aspirerade

på sekreterartjänsten, så är ordet »mängd» milt sagt

en betydlig överdrift. Förutom av Bellman söktes

den nämligen av två personer; den ene av dessa

var notarien P. Ahlander, vilken blev den förste

av de vice sekreterare, som »biträdde-^ Bellman. E.
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r. 4 låter eij en skymt updagas = låter det ej bli

en skymt av dager. E.

r. 5 Skiul. Ordet begagnades på Bellmans tid för

att beteckna något skylande överhuvudtaget och

användes ännu med denna betydelse i vissa dial. B.

Musiken till En Stuf Rim N:o 33: ^Om Ers Maijestät

tillåter >^

,

Ovisst om denna dikt haft melodi. Jn.

S. 105.

EMjtaf Rim N:o 34. DGr 4 s. 121, Eht s. 382.

Överskriften: Imitatio7i af Poetens N: N: versifica-

tion. Vem den av Bellman här imiterade och för-

modligen parodierade skalden varit har ej kunnat

fastställas. Man är snarast benägen att gissa på
någon småpoet i den patetiskt-känslosamma genren,

ehuru det ju i dikten även finnes partier, som ha

ett alldeles specifikt bellmanskt tycke. B.

r. 7 Sanct Maria port, porten till kyrkogården vid

Maria kyrka på Södermalm. B.

r. 1 3 Ur-wäders-gränd. Två sådana finnas, den

ena i Staden mellan broarna från Västerlånggatan

14 till Myntgatan i, den andra på Södermalm

från Götgatan till Mosebacketorg. Den förra heter

fr. o. m. 1924 Stenbadstugränd. B.

r. 1 5 Trähand Se s. 6y.

S. 106.

r. 3 paidun = säng.

r. 7 yrar = det yr (jmdl af skafweln).

r. 8 knokor = benknotor. B.
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r. 1 8-2 I All Skolem ungdom sijns

med saffrans-bröd i mund och buxbom pä opslagen,

med rundt och pudrat har, med sorgband i skjortkragen

gä par-tals frammanför.

Bellman ger här en pregnant bild av de i lik-

tåget deltagande skolgossarna, som skulle sjunga

vid begravningsakten. S. k. liksång var i äldre

tider vid de flesta svenska skolor en viktig inkomst-

källa för såväl skolan som lärarna och lärjungarna.

Skalden hade måhända själv under sin skoltid del-

tagit i liksången i Maria kyrka, där dylik sång

utfördes av lärjungarna i Maria kyrkskola. I spet-

sen för sina sjungande skolgossar gick kantorn före

processionen, och även rektor och övriga lärare

brukade deltaga för att komma i åtnjutande av

liksångspengarna. För dessa fastställde kyrkorådet

i Maria 1783 en särskild tryckt taxa, i riksdaler

banko för 12 gossar och 40 skillingar för 10.

För att öka aktens högtidlighet hade man för

gossarnas räkning 1767 inköpt 12 svarta rockar,

som 1782 på lärarnas bekostnad vändes och upp-

snyggades, då de voro alldeles luggslitna, och

samtidigt skänkte rektor i 2 florbehängda hattar. —

-

Saffransbrödet, som gossarna gå och tugga på var

den obligatoriska begravningstrakteringen, och bux-

bomskvisten på rockuppslagen var sorgens hävd-

vunna emblem. Med »rundt hår» menas runt

huvudet nedfallande hår, som sålunda ej hölls

hopbundet i nacken. S^i. Se. .

107.

r. 1 8 piuiplar; Orig.-hs har felskrivningen 'pimlar'.

— ouitingnas = känner äckel, vämjes, E,
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hoglandsii/in, Hochlands, Via de Haut, ett enklare^

franskt rött eller vitt vin. Madera var redan vid

denna tid ett i vårt land mycket populärt vin, som

vanlicren förskrevs från Lissabon. Se.o

Musiken till Bn Stuf I^im N:o 34: »Ja, grymma ögna-

blick».

Ovisst om ifrågavarande dikt haft melodi. — ^n.

S. 109.

En Stuf Rim N:o 35. DGr 4 s. 125, Eht s. 385.

Överskriften: Man har antagit, att den H: B:

^ * * till vilken dikten är riktad, är dåvarande

baron Gustav Mauritz Armfelt (f. 1757, d. i 8 i 4),

Gustav III:s bekante gunstling. Denne vistades i

Stockholm 1774-78 som fänrik vid -livgardet och

kände redan då Bellman. Även sedan Armfelt

1780 blivit konungens förtrogne, kom skalden

säkerligen i beröring med honom. Till den kung-

lige gunstlingen riktade Bellman 1790 en versi-

fierad anhållan, att hans hustru skulle tå bli åldfru

på Haga, en dikt, som är den första avfattningen

av »Fjäriln vingad» (se komm. till Fredmans

Sånger s. 22j ff.). Att Armfelt uppskattade Bell-

mans diktning synes framgå av hans uppmaning

till sin dotter 1804 att läsa Bellman, »som är

överlägsen Anakreon och som har en ojämförlig

rikedom på tankar» (Elof Tegnér, G. M. Armfelt

I, 1893, s. 15 och III, 1894, s. III).

Med Sulpitii Fäst avses »Bacchanaliskt härolds-

kapitel . . . hållet på Sulpitii dag den 20 april

1771 . . .» och de personer, som nämnas i dikten

äro sådana, som uppträda i detta »kapitel». £.
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r. 3 Erensng^ga hette i civila livet Anders Fredrik

Holmström, och hans tjänstemannabana kan man
väl följa (jfr J. A. Almquist, Kommerskollegium,

19 1 2-1 5, s. 537). »Efter lagd grund i nödiga

studier och vetenskaper» tjänstgjorde han aren

1733-44 som skrivare och bokhållare i åtskilliga

verk pä skilda platser i landet, och sistnämnda

är kom han i tjänst hos Jonas Alströmer som

»amanuensis» och arbetade hos denne »i 3:ne ars

tid vid korrespondensens förande rörande manu-

fakturverket». Därunder tyckes han ha fatt smak

för arbetet pä näringarnas förkovran, ty han har

verkligen gjort ett bidrag härtill genom sin upp-

finnincr av ett sätt för tillverkning av »den äktao o
blä cypriska eller sä kallade turkiska koppar-

vitriolen», som han hoppades skola få stor an-

vändning i färgerier och kattunstryckerier. Alldeles

utan värde har hans uppfinning kanske icke varit,

då kommerskollegium förordade honom till erhål-

lande av ett uppfinningspremium, som han dock

aldrigr fick. och man har sis: icke bekant om han

egentligen blåfärgat något annat än sin egen koppar-

näsa. 1748 blev han kanslist i Manufactur-Contoret

och befordrades där 1756 till aktuarie. I detta

ämbetsverk, som 1739 grundats av riksens ständer

för handhavande av låneverksamheten ur den s. k.

manufakturfonden till näringarnas förkovran^ har

Bellman gjort hans närmare bekantskap, ty B.

blev tack vare sin gyn-nare kommissarien Anders

Lissander d. 22 nov. 1764 antagen till extra ordi-

narius i manufakturkontoret. Men 1766 indrogo

ständerna, där mössorna nu voro de segrande, detta
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kontor, och säväl Bellman som Holmström fingo

avsked. För H. lade sig likväl ständerna ut, och

han soulagerades 1770 som kanslist i kommers-

kollegium. Denna tjänst torde han dock knappast

någonsin ha skött, då han nu var alldeles ner-

sjunken i förfall och elände. I en supplik, med
vilken han uppvaktade Gustav III kort efter revolu-

tionen 1772, beskriver han själv sin sorgliga be-

lägenhet: »Då efter så långvariga moln glädje-

solen med Eders Kongl. Maij:t nu mera lycke-

ligen uppgått på vår svenska regeringshimmel, fram-

träder till Eders Kongl. Maijits dyra tron jag med
allerunderdånicrste förtröstan att hos en med nådo
och rättvisa högstlysande konung finna nådigste

frälsning från det svåra lidande och ' myckna nöd,

som mig utan någon hjälp i långliga tider tryckt

och vilka svåra omständigheter, så framt nådigste

hjälp ej snart mellankommer, skulle på mina gamla

orkeslösa dagar bereda min vissa undergång .

I någre och 30 års tid har ]ag för det allmänna

uppoffrat min trogna tjänst och oaktat all därvid

använd flit och förmåga har jag dock ej ernått

annan belöning än att jag på min annalkande

ålderdom nödgas sakna nödtorftelig bärgning och

således räkna mitt liv för en tung börda. » I

början av 1775 uppvaktade han med en ny böne-

skrift, där han omtalar, att »hälften av min lilla

cancelistlön hava mina kreditorer i flera år upp-

burit och ännu innehava, och den ograverade andra

hälften har Kongrl. Kommerskolleoium allt sedan
o o

1773 års början tilldelt den extraordinarie cancellist,

som sysslan under min sjukdom och oförmögenhet
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förestått, sä att jag nu på 3:dje året ej njutit

därav en enda penning och skulle således av nöd

och elände alldeles förgås, så framt Eders Kongl.

Maij:ts dyra nåd nu ej täckes frälsa mitt usla

liv». Kommerskollegium, som hade att yttra sig

om dessa suppliker, visste emellertid att berätta,

att han på lång tid icke förrättat sin tjänst, »vilket

föranlåtit advokatfiskalen härstädes att honom ställa

under behörig tilltal och aktion, som likväl kolle-

gium måst låta avstanna, sedan det befunnits att

Holmström är besvärad av en sådan synens svaghet

och i övrigt även tryckt av en så stor fattigdom,

att han alldeles är ur stånd att sin syssla vidare

bestrida». H. fick därför d. 11 aug. 1775 avsked

med bibehållande av halva lönen, och först d. 22

april 1782 slutade denne Bacchi-kommendören sitt

»usla liv». Sn.

r. 5 IVolfdauer^ är en av de tre suspenderade tjänste-

män, som i Bellmans diktning för första grångren000
uppträda i » Ceremonielle ... på Barbara dag den

4 December 1769». Johan Wolffdauer var son

till en kopparsmed i Göteborg och troligen född

den 5 dec. 1703 (enl. egen uppgift två år tidigare).

Efter att ha varit e. o. kammarskrivare utnämndes

han den 2 april 1728 till kyrkoinspektor i Bohus-

län. Såsom sådan var han ansvarig för vården av

kyrkorna i länet och deras egendom, skulle för-

valta och redovisa kyrkomedlen m. m. Trots att

han enligt landshövdingens intyg vid utnämningen

Uppgifterna om Wolffdauer, Awall, Trundman och Jensen bygga
till stor del på Bellmansforskaren Axel Björkmans innehållsrika hand-

skrivna anteckningar »Ur Bellmansvärlden» 1-2, förvarade å Uppsala
Universitetsbibliotek (sign. U 184 a, b).
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»frän barndomen öfvat sig pä ätskilliga kontor

och ställen uti det^ som länder till en grundlig

kunskap af räkenskaper och hvad dertill hörer»

lyckades han ej sköta sitt ämbete till belåtenhet.

Den 8 febr. 1742 beslöt kammarkollegium, att

landshövdingen skulle tillhälla W, »att utan dröjs-

mäl brinaa det till behörig riktio-het och fullbordan,

som vid kvrkoräkningarna funnes felaktigt». Ar

1750 var W. skyldig till länets kyrkor 181

5

dir 2 2\''2 öre smt, varav han dock vidgick endast

I 227 dir 24 öre, och i en skrivelse av den 16

au g. anmälde landshövdingen honom för kammar-

kollegium samt meddelade, att han suspenderat

den försumlige kyrkoinspektoren. När intet annat

hjälpte, gav landshövdingen order .om att han

skulle inmanas i häkte, men vid underrättelsen

härom lagade sig W, i febr. 1 7 5 i , lämnande sin

hustru och sina ätta barn, i väg till Fredrikshald

— i detta avseende sålunda en förelöpare till

Bellman. Efter W:s avvikande till Norge hade

magistraten i Strömstad utlyst auktion på ett hus,

som han där ägde, men på hans hustrus föreställ-

ningar erhöll den befallning att t. v. inställa den

beramade auktionen, och sedermera vågade man ej

vidta någrra åtgrärder i denna riktninor, då manDo O
befarade, att W., som uppehöll sig än . på svenska

och än på norska sidan, kunde smyga sig in i

den öppna och obefästade staden och »i förtviflan

företaga sig något», varigenom staden »kunde

ställas i fara och undergång». När W. 1752 åter-

vände till Strömstad greps han och införpassades

till Göteborg. Han förklarade emellertid, att han
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återkommit i förlitan pä att han vore inbegripen

under det s. k. pardons-plakat, som med anledning

av konung Adolf Fredriks kröning utfärdats d. 26

nov. 1 7 5 I , och enligt vilket de som avvikit ur

riket förunnades frihet och tillstånd att återkomma;

»likwäl at de, wid återkomsten, om brottet är så

beskaffadt, skola förlika Målsäg^aren samt undergå

Kyrkoplikt». W. försattes också mycket riktigt på
fri fot och förständigades att reda ut sina »vid-o
lyftigheter ». Detta synes emellertid e] ha skett,

och den 1 2 mars 1755 säger magistraten i Ström-

stad i en skrivelse till landshövdingen, att W:s
mesta »näringsfång» varit »att upphetsa och för-

leda de enfaldigare af borgerskapet och i synnerhet

af menige allmogen till missämja och oenighet

samt fåfänga och alldeles orimliga rättegångar».

Emellertid anlades i kammarrevisionen efter en ut-

redning av landskontoret, vilken ej blev färdig

förrän 1763 och genom vilken skulden fixerades

till I 274 dir 3V2 öre smt, sak mot W., varvid

åklagaren yrkade på att denne skulle gå tjänsten

förlustig och dömas till livstids straffarbete. Detta

yrkande bifölls dock inte, utan han ålades endast

att ersätta kyrkorna de medel, som han undfått,

till vilkas betalande skulle användas den halva

lön, som innehållits för honom under suspensions-

tiden, och vidare värdet av hans egendom^ som

man tidigare synes ha försålt; för bristen skulle

han ställa säker borgen, »hwarefter han, såsom

Räkningsgörare och Upbördsman sin Kyrkio-Inspec-

tors-Syssla åter kommer att tillträda» (Kammarrevi-

sionens dombok 1764. R. A.). Landshövdingen

— B e lim a 71, Bacclian. qioäden.
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fann sig emellertid alltjämt föranlåten att avhålla

W. från sysslan, varöver denne också 1774 kla-

gade hos kammarkollegium. Men när landshöv-

dingen i jan. 1776 med anledning av W:s besvär

hemställde, att en annan skulle få förrätta dennes

syssla, lämnade nyssnämnda myndighet sitt bifall

hårtill. W. dog i slutet av 1778 eller början av

1779. På flera ringklockor^ tillhörande kyrkor i

Bohuslän, fanns åtminstone tidigare W:s namn
ingjutet jämte andra notabiliteters, såsom biskopens

och kyrkoherdens. Det äldsta exemplet härpå är

en klocka i Mo med årtalet 1729. (CEdman,

Chorographia Bahusiensis, 1746, s. 345 ochflerst.) E.

r. 7 skrida. Orig.-hs har faktiskt 'skrika'! E.

r. 9 Meisner Oehiheim hette egentligen Nystedt,

och om honom är intet vidare bekant, än att hans

krog Enigheten var belägen på Södermalm. På

J. G. Carléns tid fanns ett ställe med detta namn

på Hornsgatan. S71.

r. 10 charlakan, scharlakan »kläde med ächta röd

färg». Det ansågs som synnerligen dyrbart. Jfr

Fredmans Testamente n:o 4 1

:

Mången är kläder i gullgaloner,

i scharlakan och triumfan t

lefver galant

ibland baroner. Se.

r. II moustagen. Mustascher buros vid denna tid

egentligen endast av militärer men för dessa voro

de obligatoriska. Meissner Oehiheim uppträder här

synbarligen i martialiskt skick, om han icke möj-

ligen agerar turk, varpå långbyxorna och den kring

hakan krökta mustaschen tyda. Se.
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r. I W^annenmacker uppgives av Bellman ha varit

trädgårdsmästare från Södermanland. Man känner

också flera personer med namnet Wannenmacher^

som härstammade från Jäders socken i Öster-

Rekarne härad, och förmodligen var detta även

den här nämnde W:s ursprungliga hemort. I »Bacchi

Tempel öppnadt . . . den 4 december 1770», i

vilket W:s dubbning till »riddare» skildras, kallas

han trädgårdsmästaren på Signildsberg W. Denna
gård, även kallad Signesberg och belägen i Håtuna

socken, Stockholms län, ägdes åren 1764— 1783
av dåvarande krigsrådet Joh. Albr. Woltemat^, vilken

även hade ett hus i Stockholm, n:r 371 kvarteret

Sköldpaddan (motsvarande nuv. Lilla Vattu gatan

25). Om Wannenmachers »bacchanaliska för-

tjänster» vittnar C. F. Mennander-Fredenheim, då

han i ett brev till sin fader den 11 dec. 1770
(Svenska memoarer och bref III s. 98) omtalar

W:s utnämning till riddare och förklarar, att denne

är »lika stor fyllh . . .», som fader Berg, vilken

vid samma tillfälle rönte enahanda heder. E.

r. 6 Berko. Denne Bacchi kommendör, Johan Fre-

drik von Berco, hade varit tjänsteman i riksens

ständers bank några år, innan Bellman började

sitt arbete där, och skalden har sannolikt ganska

väl känt honom. Han tillhörde en adlig släkt. Hans
stamfar Johannes Bercovius var präst i Berlin, och

dennes son, som likaledes hette Johan Fredrik,

trädde i drottning Ulrika Eleonora d. ä:s tjänst

och blev adlad. »Kommendören» von B. föddes

d. 23 aug. 17 1 2. Fadern, från vilken sonen ärvt
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en god del av sina bacchanaliska anlag, var kapten

vid brandvakten i Stockholm. I banken inskrevs

sonen som extra ordinarius 1731^ tog^ avsked 1735
och blev åter antagen på prov 1742. Tre år där-

efter blev han kontorsskrivare vid diarium i växel-

banken med 125 daler silvermynt i lön och 1747
vid expeditionerna med dubbelt så stor årlig lön.

Han var emellertid en dålig tjänsteman, miss-

skötte sin syssla och höll sig borta från arbetet,

så att han avstängdes från tjänstgöring 1752 och

sedan endast hade att uppbära en årlig nådegåva

på 200 daler silvermynt. Den i nov. 1765 gifte

han sig med en bryggaränka, Margareta Lindahl,

som överlevde honom. Han dog av slag den 22

april 1 77 1 (enl. bouppt.), och hans lik hittades

»bland afskrädet bakom dåvarande Gröna gången

vid Skeppsbron» (Carlén). Han begrovs i Katarina

kyrka, och begravningen måtte ha varit ståtlig,

ty hela hans efterlämnade bo, värderat till 697
daler, borgades för kostnaderna. Säkerligen har då

hans adliga vapen blivit krossat under övliga cere-

monier, ty han var den siste av sin ätt. Som
huvudman för denna hade han även uppträtt vid

riksdagarna, och innan han blivit caput familias,

hade han vid 1746 års riksdag representerat adliga

ätten Weinberg och som riksdagsman tryggat sig

mot sina kreditorer. I Katarina kyrka hade släkten

von Berco sitt gravställe, och över detta hade 1753
vid begravningen av en farbror till von B. (sekre-

teraren Wilhelm von B.) uppsatts ett huvudbaner

på östra väggen till vänster om altaret. Detta togs

ner vid en reparation av kyrkan i mitten av
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i8oo-talet. von B:s tydligen mycket stora baccha-

naliska förtjänster gjorde honom till en av de

viktigaste och oftast uppträdande personerna i Bacchi

orden. Sn.

r. 6 Awall var enl. Bellmans egen uppgift sko-

flickare. En Petter Avall träffas ocksä mycket

riktigt 1760 som gesäll hos skomakarmästaren

Jonas Gröndahl, som bodde i kv. Trollhättan n:r

72 i Jakobs församling. Ar 1770 är han egen

mästare med tre lärgossar. Förmodligen hade han

redan tidigare blivit mästare; 1767 hade han åt-

minstone egen hushållerska. Då klagade nämligen

en viss Lena Boström, som någon tid skött denna

befattning hos A., inför stadskämnärsrätten (prot.

i Rådhusark., Sthlm), att hon blivit driven ur

sin tjänst av A. Denne påstod emellertid, att när

han förebrått henne för slöseri och vårdslöshet,

hade hon själv begärt orlov, vilket A. ej för-

vägrat. Han hade då givit henne ett par nya skor

»att förtiga, det hon i stället för lön hade ett

annat par förut utaf honom bekommit». B. tilläts

av rätten att gå ur tjänsten, och A. fick skaffa

sig en ny hushållerska. — Emellertid råkade A.

som flera av Bellmansfigurerna in i en äkten-

skaplig kontrovers — »äktenskaplig» är kanske f. ö.

ej fullt riktigt uttryckt; det kom nämligen aldrig

längre än till trolovning. A. hade trolovat sig med
en jungfru Maria Nyström, det hade lyst de tre

reglementerade gångerna, och redan efter andra

lysningen hade bruden flyttat till Å. Men något

giftermål hördes ej av, och till slut fann sig konsi-

storium föranlåtet att ingripa och tillkallade par-
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terna (aus^. 1769). Hänåd beklagade sig jungfru

N.. att Avall »genom öfverlastande af starka

drycker samt försummelse i handtverket redan för-

stört ICO plåtar af hennes under tjenstetiden

besparade löner, hvarförutan han skall sätta upp

sina lärlinear att vara henne vidrige, samt dess-

utom icke foo;at den minsta anstalt till vigseln».

Junafru X. omtalade också, att A. ofta brukade

g;ä i katolska kvrkan och menade^ att A:s lätt-

sinnighet kunde härleda sig därifrån. När Å. svarade,

att han trodde det inte vara honom förmenat, fick

han härför av konsistoriet en »alvarlig föreställ-

ning-. \"ad äktenskapsfrågan angick anförde A.,

att han för tillfället brukade »hälsovatten » och

inte kunde ge något besked om vigseln, så länge

kuren pågick, samt påstod f. ö., att jungfru N.

varit -olåtie'^ och brukade svärja. Konsistoriet

förvisade målet till världslig domstol, och sedan

kämnärsrätten (6 dec. 1769) tillåtit skillnad i

trolovnin2:en, prövade konsistoriet skäligt att upp-

lösa den -i anseende till parterna emellan yppad

oenis^het, hvartill de å ömse sidor anledning gifvit»;

dock fingo de för sin -visade ostadighet» erlägga,

han fvra och hon två dir smt till Hedvig Eleonorae

kyrka, där lysningarna försiggått.

Österman. Stolmakaren Peter Österman var en fram-

stående medlem av Stockholms stolmakarämbete.

(A. B«ckström. Till Stockholms stolmakareämbetes

historia, i festskriften till Bernhard Salin på sextio-

årsda2:en den 14 januari 1921, s. 236). Han
hade^ sedan han 1750 blivit borgare i Stockholm,

sin verkstad vid Maria Högbergsgata i kv. Laxen
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(n:o ii) pä Södermalm och hade tidtals flera

gesäller och lärpojkar. Han dog d. 29 dec. 1776
»av frossa» 57 är gammal, och redan d. 11

januari 1777 var Bellman färdig att öppna Bacchi

Tempel för parentation över hans döda mull. S;i.

r. 9 Diedrich Johan Tnuuiiiinii (f. 171 7. d. 1773),
»ordensklockaren och vice edsformulärförestavaren •>

i Bacchi Orden var även i civila livet klockare

och hade t. o. m. åtnjutit

akademisk undervisnino-,

ehuru han väl knappast

läppjat sä djupt pä lär-

domens bägare — där-

till hade han alltför stor

smak för den av Bacchi

hävor fyllda. Han var

prästson frän Stockholm

och hade en bror, Johan

Carl, som vid sin död 1743
stigit till hovpredikant.

Diedrich T. inskrevs vid

universitetet i Uppsala och Stockholms nation i februari

1737 och uppträdde ännu tio är senare (d. n)

som extra opponent vid en av de dä ännu vanliga

nationsdisputationerna, varvid han förutom det han

ville »tillskynda sä wäl Officiariis som Ahörarne

nöje» »äfwenädaga lade sin anwända flitwid studier

och bokwett», som det heter i protokollet (U. B.).

Samtidigt föreslogs han till senior, men erhöll vid

valet ej en enda röst, nägot som ju tvder pä att

hans anseende bland landsmännen e] var det allra

bästa. I Stockholms-Posten 1790 n:r 18 uppges att

D. T. Trundman.
Samtida silhuett. Kungl. Bibi.
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en Trundman, vilken >lär wara densamme, som

wunnit odödlicrhet genom den gladaste bland

Swerig^es Skalder- , år 1747 spelat Sylvans roll i

den av P. Lindahl eller L. S. Lalin skrivna »Syrinx

eller den uti AVass förwandlade Wattu-Nymphen »,

vår första komiska opera. Som synes är uppgiften

ej fullt bestämd och sannolikt felaktig. Visst

är emellertid, att T. efter »studie »åren i Uppsala

återvände till Stockholm. Han synes att börja

med ha ä2;nat sig- åt mer fri lärarverksamhet:

han kallas än studiosus, än paedagogist. Slutligen

uppträder han i längder och dvlika handlingar

fr. o. m. 1760 som skolmästare och klockare vid

Spinnhuset; ännu 1764 benämnes han dock »gamle

studenten T. En anteckning i Stockholms nations

matrikel uppger, att han under sin senare levnad

var allmänt känd för sitt oordentligra levnadssätt».o
Detta var väl också orsaken till att han vid sin

död var så fattig, att han fick fri begravning i

Maria kyrkas ora\'.

Ar 1756 hade T. gift sig med en änka Chri-

stina Blom. som tveks ha varit en ganska tem-

peramentsfull dam. Bland annat hade hon en gång

vid en ordväxlina med en granne, en trädgårds-

mästare Ahlgrren. kallat denne för en gammal

silvertjuv och gått in i sitt rum efter nattkärlet

för att slå dess innehåll över honom; han räddade

sig dock genom att gå in till sig — detta enligt

Ars egen berättelse. Xär hon stämdes (^Vo 1767),

svarade hon med beskvllningar mot A.: dennes

son hade slagit sönder hennes mans fiol, varåt A.

endast skrattat och sagt, att det var en bagatell;
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fadern och sonen A. hade t'ånkt(!) överfalla henne

i hennes rum »undsägande att bryta nacken af

hennes man och henne hemma eller borta» m. m.

Var hustru Trundman likadan i sitt uppträdande

mot mannen, som hon visar sig vid detta tillfälle,

kan man ju förstå, att hon inte gärna kunde

upprätta honom ur hans förfall utan snarare bidrog

därtill. E.

r. 13 ^diuke Jensen, »Ceremonimästaren, Ordens-

Oratorn och Parentatorn samt constituerade dans-

mästaren i Choret», uppges av Bellman ha varit

perukmakargesäll och är sannolikt identisk med
den Johan Henrik Gentz (Jens, Genson, Jensen),

om vilken man har en del underrättelser. Han
var född d. 28 april 1735 och 1755 anställd

som gesäll hos sin far, som också hette Johan

Henrik (d. 1756) och var perukmakarmästare, ett

vid denna tid mycket viktigt och högt aktat yrke.

Även senare, åtminstone till 1 770, arbetade Johan

Henrik i yrket, då hos modern, som efter makens

död fortsatte dennes verksamhet. Någon tid synes

han också ha varit perukmakare hos den franske

legationssekreteraren Assignol, ty då han i nov.

1757 anklagats för hemgång och värjas blottande

hos en dräng ävensom för utövande av våld, upp-

visade han ett bevis av A., att han tagits i tjänst

av denne. — J. gav sig tydligen rätt ofta ut på
»erotikens ocean», men det gick inte alltid så

lyckligt. Ar 1767 yrkade vid stadens kämnärs-

rätt (tidigaste i Rådhusark., Sthlm bevarade proto-

koll i saken av den 27 aug. och 26 sept.) en

viss Brita Backman, som enligt egen uppgift sam-
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manbott med J. i flera år, att denne skulle full-

borda sitt äktenskapslöfte. När J. ålades att gå

värjemålsed i fråga om sin förbindelse med Back-

man, gjorde denna i en skrivelse invändningar,

enär hon hos honom hade märkt »nog fria och

flygtiga tankesätt om Gud, själen och tillståndet

efter döden samt theraf flytande owarsamhet wid

edeliga bekräftelser». Rätten hänvisade därför J.

till en prästman för att förhöras i sin kristendom

och undervisas om edens vikt. J. var dock inte

någon lättledd eller lättlärd lärjunge, och prästen

i fråga förklarade sig till slut ha föga hopp om
honom och hysa betänkligheter att låta honom gå

eden. I sin skrivelse till rätten hade Brita Back-

man även gjort en antydan om orsaken till att

J. ej uppfyllt sitt äktenskapslöfte; hon talar om
hans emot henne »fattade kallsinnighet och till

en annan upptände begär». Vem denna andra

var kan tämligen säkert fastställas. I mars 1767
hade nämligen J. förlovat sig med en Anna Ca-

tharina Stjerna, vilken redan tidigare flyttat till

honom och som f. ö. hade en rätt egendomlig social

ställning. Hon hade 1759 fött en dotter åt

en viss handelsbetjänt Brundén och kyrkotagits

som dennes hustru, och ehuru förbindelsen med
hennes faders goda minne upplösts, var hon dock

inför lagen B:s maka. Såväl i hovkonsistoriet, där

saken först behandlades, som vid kämnärsrätten

förklarade sig J, villig att ta Stjerna till äkta. —
Hur J:s båda mål slutade, kunna vi åtminstone

f. n. icke fastslå, vi veta endast, att när den

Stjerna-Jensenska saken överlämnades från konsi-
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storiet till rätten, sä beslöt denna (^Vi2 1768) att

ta sig en funderare, innan dom avkunnades. Ännu

1770 synes J. emellertid ha varit ogift, ty i detta

ars mantalslängd upptages han som boende hos

sin mor tillsammans med sin trettioåriga käresta

och en tioårig dotter — förmodligen Anna Stjerna

och hennes barn.

Om Bellman och Jensen har Adolf Bellman,

skaldens son, i sin levnadsteckning över fadern

berättat en anekdot (Steffen, Bellman och hans

diktning s. 5 8), som är typisk för den traditionella

uppfattningen av Bellmans förhållande till sina

figurer: »Gubben (= Bellman) satt en gäng på

Stallmästargården vid sin pipa och sitt glas, då

Jensen tillika med några andra, som gubben tecknat

i sina sånger, inträder. Sedan de blifvit underrättade,

att B. vore där^ beslöto de att begagna sig af

detta tillfälle för att hämnas det ofog de förmente

honom hafva tillfogat dem. De gåfvo sig i samtal

med honom och läto honom förstå, att stunden

vore kommen, då de skulle vedergälla hans oför-

synthet. Gubben sökte i början att genom skämt

afslå saken men detta bidrog blott att öka deras

harm. Man fortfor ännu med den häftigaste ord-

växling, då B. befallde in en bål. Fienden, som

genom detta krigsputs blifvit något tillbakadrifven,

njöt med välbehag den icke svaga punschen, till

dess deras krafter icke mera förmådde understödja

deras uppsåt och — nu smög B. sig bort, läm-

nande åt sällskapet ruset, harmen och — likvi-

den. » E. (Sn).
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Musiken till En Stuf I^im N:o 35: >^ Främst bland Backi-

hjeltars flock>.

Ovisst om ifrågavarande dikt haft melodi. — ^n.

S. 111.

En Stuf Rim N:o 36. DGr 4 s. 127, Eht s. 386,

Schgm s. 374 (egh.)? Sdn 2 s. 95, Vhw 6 s. 92.

— Dikten är en omarbetning av ett poem, som

Bellman med några inledande och avslutande ordo
riktade till riksrådet C. F. SchefFer. Detta brev

trycktes i sin helhet i Hwad Nytt? Hwad Ny t ti

den 29 juli 1777 (meddelaren säger sig af en

händelse ha fått se det hos författaren) och åter-

ges nedan efter nämnda tryck:

Nådige Herre!

Eders Excellence tager ej onådigt emot en Skald,

som i sin låga hydda flere gånger vvid sin Lyra

sjunget Eders Excellences lof, och som nu i öd-

mjukhet wågar framlemna detta lilla Poeme:

Knapt had' Martis eld och pilar

Sloknat kring CATHRINAS Thron

Knapt så hög och dyr Person,

Som på sina lagrar hwilar,

Rönt den sötma Friden ger;

Förr än Hännes Stad och Rike,

Som et Rom, Trojani Like

Jnom sina borgar ser.

Knapt en Romanzow sin klinga

Segerkrönt i bältet grömt,
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För'n de glada Nympher ömt,

Ömt ur deras fängslen springa

Wid Apollos frögde-ljud.

Wittra Snillen täckt sig para

Med en härdad Hj elte-skara,

J en lätt och ledig skrud.

GUSTAF^ förd på Ryktets wingar,

Re'n sin ankomst bådad fann:

Ceres Altar härligt brann:o
Strids-Trumpeten mer ej klingar,

Frid och Samdrägt fölgdes tätt.o o
På twå Hjessar, dem wi wörda.

Kronans tyngd och gyldne börda

Blef nu några timmar lätt.o

Dyre Kung! Du lagrar winner,

Fast ej i en blodig famn.

Sjelf Barbaren wid Dit namn
Något ömt i blodet finner,

Wil bli känd, som Swerges wän.^

Hwad skal då Dit Folk wäl mena?

Wi med suckar oss förena,

Tils wi fått wår Kung igen.

Eder Excellences hjerta, som är så nära för-

bundet med Hans Kongl. Maj:ts, wår Nådigste

Konungs, ömhet och förtroende, igenkänner lätte-

ligen min underdåniga zéle för min Nådige Konung

^ I en not: »Härmed påsyftas de Maroccaniske och Algieriske Sjö-

Röfware, som med Swerge ingått Freds-Tractater.» — Oriktigheten av

denna uppgift framgår utan vidare därav, att Bellman vid sin omarbet-
ning av dikten böt ut 'Barbaren' mot 'Cosaquen'. E.



I^8 Kommentar
S. III.

och tillika den underdån-ödmjukaste wördnad för

Eders Excellence, som mit tacksama bröst åtföljer,

til des jag ej mer är til och således uphör, at wara

Eder Excellences

Stockh., d. i4julii, underdån-ödmjukaste tjenare

1777. Carl Michael Bellman.

Även den form dikten fått i orig.-hs undergick

sedermera vissa förändringar, såsom man kan se

av varianterna i Schgm, Sdn och Vhw. E.

Överskriften: Under Kongl. Maij.-ts mistande i Sanct

Pettersburg. Under den tidigare delen av sin rege-

ringstid arbetade Gustav III på att stämma kej-

sarinnan Katarina II, vilken icke med blida ögon

sett statsvälvningen 1772, mildare för sig, och

ett led i denna strävan var även hans resa

till Ryssland 1777. Den anträddes den 7 juni

från Stockholm,^ och den 16 framkom konungen

till Sankt Petersburg (jfr s. IJ2^, där han stannade

jämt en månad. Hemkomsten till Stockholm skedde

den 29 juli.^ Några större politiska resultat förde

resan icke med sig, om också kejsarinnans stäm-

ning gentemot konungen, som på skilda sätt

visade henne sin beundran, blev något varmare.

(Odhner^ Sveriges pol. historia under k. Gustaf IILs

regering I s. 481 ff.)

Den rojalistiske Bellmans dikt är helt i den

kungliga politikens anda. Till att den fick så

^ över embarkeringen skrev Bellman även en dikt: »Dagens klar-

het sig förbyter» (Eichhorn 2 s. 86).
^ Också denna händelse besjöngs av Bellman i ett poem: sHvad

glada röster hörs! Hvad andakt, sång och böner« (Eichhorn 2 s. 93).
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ryssvänlig ton, bidrog måhända även, att när den

nedskrevs tidningarna hade lämnat åtskilliga med-

delanden om det artiga mottagande konungen rönt

och den uppmärksamhet, som, kejsarinnan visat

honom. — Om riksrådet C. F. SchefFer, till vilken

dikten formellt är riktad, se s. IJ2. E.

r. 1-5 Knapt had krigets blixt och pilar etc.

Ryssland hade fört krig med Turkiet 1 768-1 774,
vilket avslutats sistnämnda år genom den för Ryss-

land fördelaktiga freden i Kutschuk-Kajnardji. E.

r. 4 Schgm, Sdn, V^hw:

på de Lagrar Hon nu hwilar. B.

r. 9-10 Knapt en Romanzov sin Klinga

segerkrönt i bältet gömdt

Från 1770 hade överbefälet i Rysslands krig mot

Turkiet (se ovan) förts av fältmarskalken Petr

Aleksandrovitj Romanzov (Rumjantsev), genom

vars segrar kriget avgjorts. B.

r. 12-13 Schgm, Sdn, Vhw:

sig ur sina fängslen swinga

i en fri och .... E.

r. 1 3 I orig.-hs har raden ursprungl. börjat med
'wid', vilket strukits. E.

r. 15-16 Schgm, Sdn, Vhw:
at sin kung (i Schgm ändr. fr. 'En Monark') till

mötes wara

sen A polio äskat ljud. E.

. 112.

r. 3 Schgm, Sdn, Vhw:
och wid Ceres' Altar grann

r. 7 gijldne; Schgm, Sdn, Vhw: rika. E.
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Musiken till En Stuf Rim N:o 36: >^Knapt had' krigets

blixt och pihlar».

Ovisst om ifrågavarande dikt haft melodi. — yn.

5. 113,

En Stuf Rim N:o 37. DGr 4 s. 128, Eht s. 387,

Hjm 3 s. 409, Rsl 2 s. 83, Schgm s. 362 (egh.),

Vhw 3 s. 82. — Fredmans Sang 28. — Tryckt

i Dag-Bladet U^alsignade Tryck-Friheten
den 29 juli 1782 med följande anmärkning: »Ett

gammalt Manuscript ibland Salig Magister Gases^

Samlingar.» — Beträffande skilj aktigheterna mellan

här föreliggande avfattning och texten i Fredmans

Sånger (varav Hjni är avskrift) hänvisas, till

dessa. E.

Överskriften: Tre Remmare, ett av de få närings-

ställen från Bellmans tid, som ännu återstå på sina

gamla platser, ligger Regeringsgatan 47, hörnet

av Smålandsgatan, vilken någon gång i äldre tider

även gått under namnet Tre remmares gränd.

Möjligen har dess äldsta namn varit Förgyllda

remmaren. Stället, som varit fullt med minnen av

skilda slag, har under flera ombyggnader på 1800-

talet alldeles förlorat dessa. Över ingången satt

ännu 1887 en källarskylt eller egentligen ett

ägarmärke av sandsten med tre skulpterade rem-

mare, årtalet 1688 och bokstäverna H. I. S. E.,

initialer för traktören Håkan Johansson och hans

hustru, vilka i slutet av i6oc-talet byggde huset

(se bild). Stenen finnes nu i Nordiska museet. På

den andra bilden visar det sig i det skick, som

^ Erik Gåse, en försupen student, som senare blev organist vid

barnhuset. S}i.
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Tre Remmare på 1850-talet. Blyertsteckning av C. S. Hallbeck för

Carlén-upplagan. Tillhör bokförl. I. Bonniers stärbhus.

det fått efter en ombyggnad 1777. På J. G. Car-

léns tid funnos ännu rester kvar av den trädgårdo
med lusthus och terrasser, som prydde gården på
Bellmans tid. Se vidare nedan om Skriibhet numra

Sn.

r. 1-2 Movitz skulle bli Student

han Upsala betrackta

— Bell man, Baccltan. qiriidcn.
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Det har i allmänhet antagits, att Bellman i Movitz

förklädnad skildrat sig själv som student. Huru-

vida Bellman eeentlieen bedrivit några universitets-

studier är dock icke alldeles säkert. Han finnes

inskriven i Stockholms nations album den 3 nov.

1758, men inskrivningen var ofta endast en

formalitet, och i åhörarlistorna för vårterminen

1759 (Academica, R. A.) finnes han icke någon-

städes upptagen. A andra sidan uppger Bellman

/:? själv i en ansökan till

kamrerartjänsten vid mili-

tiestatens änke- och pupill-

% kassa 1763 om sig: »Wid
" '

i Academien i Upsala har

I

' ~. jag sökt inhämta nödig

f
*

:

\
kundskap i bokeliga kon-

ster och wetenskaper»

(Samlaren 1917 s. 84),
Tre Remmares skylt. Blyertsteck-

-, i
•• "

i

ning av C. s. Haiibeck för Carlén- och man kan aven abe-

uppiagan. Tillhör bokföri. L Bon- ropa G] örwells vittnesbörd
niers stärbhus. , - ^om att han agde univer-

sitetsbildning. I varje fall måste studietiden ha

varit mycket kort, då skalden, som den 14 dec.

1757 antagits på prov i banken, redan den 27

juni 1759 blev extra ordinarius därstädes. Det

finns ingen anledning antaga, att han av samma
orsak som Movitz måst lämna lärosätet. Vid flera

senare resor har B. ytterligare varit i tillfälle

att »betrakta» Uppsala. — Movitz se s. ijg och

797. Sn.

r. 4 Gramatica Contracta = latinsk grammatik i

sammandrag. En sådan lästes i Maria kyrkoskola
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redan i mellersta klassen (Sjöstrand, Maria skola

s. 1 1 2 och 2 1 6). Sn.

r. 7-8 Rsl: han sig äntlig lärde,

länte sig pedällens råck B.

r. 9 Schgni, Vhw, WTF : Kyronii öhl . . . E.

Flodbergs öl. Källarmästaren och kämnären Anders

Flodberg (f. 1732, d. 1805) var bosatt i Fjär-

dingsroten, kv. Domen n:o i.

Den Kyronius, vars öl omtalas i andra hss (se

ovan) var källarmästaren Nils Kyronius (f. 1696).

Denne^ som var son till den synnerligen originelle

kyrkoherden Nils Kyronius i Björklinge, var en

känd borgare i Uppsala, vidlyftig i affärer och

amourer och innehade flera förtroendeuppdrag, var

slottsbokhållare, rådman, stadens representant i

borgarståndet vid 1746-47 års riksdag och fick

1747 borgmästares titel, men år 175c blef han,

sedan han bl. a. sökt förgifta sin hustru, tvungen

att rymma från staden och bege sig till Tysk-

land, en händelse, som även omtalas i Linnés

»Anteckningar öfver Nemesis Divina» (utg. af E.

och Th. Fries, s. 35 ff.). K. bodde i Uppsala i

Fjärdingsroten, kv. Holmen n:o 5, där även traktö-

ren Erik Reinholdsson residerade. Hans hustru Maria

Elisabeth Holmberg överlevde honom länge och

avled först den 9 april 1785. Barnen kallade sig

Holmberg efter modern och en av sönerna, Nils H.

gick i holländsk tjänst och blev 1789 av Gustav

III adlad med namnet Holmberg de Beckfeldt. Sn.

r. 1 2 Rsl: med glasögon vid sitt stop

WTF: med sin stäncka emot sitt skåp E.
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r. I Rsl: bort hvad hiernan brydde E.

r. 4 Rsl: med en skabbig hand han tog E.

r. 5 Piiphendorf, den berömde statsrättsläraren

Samuel von Pufendorf (1637-94), som i lång tid

var i svensk tjänst som professor i Lund, assessor

i antikvitetskollegium, och rikshistoriegraf. Troligen

var det hans Introductio in historiam universalem,

en inledning till världshistorien, vilken under 1750-

talet brukade föreläsas i Uppsala, som Movitz

slängde i väggen. Sn.

Grotius, den store holländske folkrättsläraren Hugo
Grotius (1583-1645). Hans mest lästa arbeten

voro De iure pacis et belli (1625), och De veri-

tate religionis christanae (1633). Båda förelästes

vid universitetet. Sn.

r. 6 dikt i; Rsl: vred mot. E.

r. 7 Stijgotius, den lärdomshögfärdige och hetsige

magistern, »god Academicus tam in Marte quam
in arte», i Ludvig Holbergs komedi »Jacob von

Thyboe eller den stortalende Soldat». Under titeln

»Hasenskräck eller Storskrytåren » trycktes pjäsen

1756 i Norrköping i svensk översättning »med

goda infall förbättradt », och med detta namn upp-

fördes stycket på de olika Stenborgska scenerna i

Stockholm, till vars populäraste repertoar det hörde,

vid flera återkommande tillfällen från 1768 till

I 7 8 9 .
5^;^

.

r. 9-10 Rsl: och drack bra

fermt åt . . . E.

r. 1 1 coloqiiia = i form av samtal uppställda latinska

läroböcker. Av dylika begagnades i Sverge under
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1700-talet särskilt geneverpedagogen Maturini Cor-

deris Colloquia Selectoria (utg. i Stockholm 1706)
och soröprofessorn Steph Stephanius' Colloquia Minora

(Stockholm 17 18). Samtalen i dessa böcker rörde

sie om allehanda ämnen. Se.

r. 1 2 Zophens varianta, troligen ett kollegium efter

nägon av den tyske pedagogen, rektorn vid gym-

nasiet i Essen Johan Heinrich Zopfs läroböcker.

Han har bl. a. utgivit Jurisprudentia naturalis

(1734), en lärobok i naturrätt, och Grundlegung

der Universal-Historie (1729), en kortfattad världs-

historia. Sit.

r. 16 Skriibbet numra 4. Varje äldre stockholms-

restaurang under 1800-talet hade gärna sitt Bell-

mansrum, och intet var mera berömt än Skrubben

n:o 4 pä Tre Remmare. Carlén, som brukade hålla

till där med sina litterära vänner, beskriver rummet

sålunda: »Af de fyra rum på nedra botten, som

utgöra källarlokalen, kallas det minsta än i dag

Skrubben n:o 4. Dess fönster (det andra till höger

från hörnet, der lyktan sitter) vetter åt Trumpetare-

backen» (nu Smålandsgatan). Efter att ha omtalat,

att skrubben från ett yttre rum avdelades genom

en större valvöppning, som kunde stängas inifrån,

fortsätter han: »På fondväggen hänger Hillströms

litograferade porträtt af Bellman, ditsatt i stället

för den medaljong, förfärdigad, enligt hvad man
uppgifvit, af någon bland skaldens samtida och för

några år sedan på ett hemlighetsfullt sätt undan-

snillad af en samlare . . . Bordet, försedt med flera

besynnerliga dragbräden och lådor, är detsamma,

vid hvilket Bellman mången gång suttit i sällskap
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med förtroligaste vänner. » Av inventarierna finnes
o

numera ingenting kvar på platsen, och under 1880-

talet borttogos även de målningar ur Fredmans-

världen, varmed artisten Oskar Svalander tjugu år

Skrubben nr. 4 på Tre Remmare. Efter Carlén.

tidigare smyckat rummet. (Om detta se f. ö. B.

Schöldström, I tittskåpet s. 211.) Bilden visar

Skrubben med Carlén till vänster och Wilh. von

Braun (rökande) till höger. Sn.

r. 19 Pri'ses. Sången utgör delvis ett skämt med
det akademiska disputationsväsendet på Bellmans
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tid. Disputationerna, ett arv från medeltidens skol-

astiska universitet, ansågos ännu på 1700-talet som

ett viktigt undervisningsmedel. Enligt 1655 års

konstitutioner för Uppsala universitet, som gällde

ända till år 1852, skulle professorerna årligen

ventilera en disputation. För att bliva promoverad

måste studenten disputera offentligen (»pro gradu»),

varjämte ofta förekommo disputationer »pro exer-

citio» (för övnings skull). Disputationerna skrevos

i regel på latin (år 1738 tilläts för första gången

att en avhandling trycktes på både latin och

svenska). Till avhandlingen fogades vanligen några

teser, som skulle försvaras. Ofta bestod disputa-

tionen blott av dylika, vilka av Bellman i denna

sång parodieras.

De uppträdande vid disputationsakten voro prccses

(som sådan fick blott en professor eller annan

graduerad person uppträda), vilken skulle leda

akten och därför hade översta platsen i disputations-

katedern, resjjondenten, vilken skulle försvara avhand-

lingen mot de anmärkningar, som framkommo, och

opponenten eller opponenterna, som framställde dessa.

Disputationen fördes vanligen på latin, och det är

en del av de vid dessa tillfällen nyttjade uttrycken

och termerna, som Bellman här begagnar, varvid

han låter Movitz få tillfälle att visa sina icke

alltför omfattande latinska kunskaper. Någon ropar,

när »praeses» uppställt den första tesen, Pro, d. v. s.

ämnar tala för den, under det att en annan röstar

contra, mot den. Ett vanligt uttryck för att in-

leda en bevisföring var Posito = antager att . . .

vilket här alla skrika i munnen på varandra. Då
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den andra tesen (Ö/ pluraliter — öl i mängd)

framställts, frågar någon Ratio? d. v. s. skälet?

eller: förnuft?, och en annan börjar ett anförande

med Diibito = jag tvivlar på . . . Movitz vill göra

ännu ett inlägg och ropar då Habeo = j3.o har.

Uppställandet av en ny tes omöj liggöres av de dispu-

terandes »fall». J^.

r. 20 Fsl: glad så glad så det . . . E.

S. 115,

r. 3 för i orig.-hs ändrat från 'med'. B.

S. 116.

r. I Fredman »namnkunnig Urmakare i Stockholm,

utan Ur, Verkstad och Förlag», hjälten i Bell-

mans två mest berömda diktsamlingar. Urmakaren

Jean Fredman var ett stockholmsbarn, född 17 12

eller 17 13, son till bisittaren i urmakareämbetet

Anders Fredman och hans hustru Annika Malm.

Av fadern utbildades han i yrket jämte en yngre

broder Carl. I motsats mot denne stannade han

emellertid inom detta. Carl, en rätt äventyrlig och

lättsinnig natur, i viss mån ett motstycke till Bell-

mans farbror konsuln i Cadix Jacob Martin Bell-

man, reste 1736 utomlands och blev konsul i

Neapel 1749. Sedan Jean F. den 3 april 1736
blivit mästare på professionen, kunde han öppna

egen verkstad, som hade alla utsikter till framgång.

En betydande förmögenhet och ett gott anseende

som yrkesman fick han i arv. Hus ägde han vid

Göran Helsings gränd i staden och Norra Smedje-

gatan på Norrmalm. 1741, samtidigt med att han

vann burskap, blev han ålderman, en heder, som
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han avsade sig 1745, men återfick 1748, blev

1745 hovurmakare och nådde överhuvud all den

ära, som kunde hända en urmakare. Stadens för-

nämsta klockor, såsom Storkyrkans och Riddar-

holmskyrkans, ställdes av honom. Den 17 novem-

ber 1745 gifte han sig med en förmögen, men
tyvärr 12 år äldre kvinna, lärftskramhandlaren

Anders Holmgrens änka Katarina Lidberg, och detta

äktenskap blev hans olycka, ehuru hon säkert icke

ensam får taga åt sig äran att han blev Epist-

larnas och Sångernas Fredman. En långvarig och

häftig process mellan makarna inför nedre borg-

rätten visar henne som en trätairig och svårhan-

terlig Xantippa, men ställer icke heller honom i

någon sympatisk dager. Efter hennes död 1752
är hans sociala sammanstörtande fullständigt, och

hans borgerliga värdigheter berövas honom i takt

med dem, han vinner inom Backi tempel. 1752
avsade han sig åter åldermansbefattningen, och

ämbetets enda tillgång utgjordes efter hans för-

valtning blott av en revers av honom själv, samma
år måste han på grund av vanskötsel lämna Stor-

kyrkans klockor, hans hus och övriga egendom

måste försäljas^ i757 blev han avstängd från

Riddarholmskyrkan och sist fick han året därpå

avsked från hovurmakarebeställningen »i anseende

till dess sjuklighet och andra honom mötande svårig

heter». När han avled i »bröstfeber» den 9 maj

1767, hade han sedan länge varit känd som en arm

och ohjälplig alkoholist. Bellman, som beskriver hans

begravning i Fredmans Sång n:o 26, var troligen med
vid oriften och har säkert ofta mött honom i livet.
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Framstående prov på yrkesskickligheten inom

hans verkstad finnas att beskåda på Drottningholm

och hos enskilda samlare. Sn.

r. 5 Borickor = åsnor, dumbommar. B.

Musiken till En Stuf Rim N:o 37: Movitz skulle bli

Student».

Denna dikt är med oväsentliga avvikelser=
Sg. N:r 28 (se ovan). — Förebilden till Bell-

mans melodi skulle enl. Bögh (Brev till Flodmark

8. 8. 1883; i dennes ägo) vara en »jydsk Bonde-

vise : »En gang da jeg var fuld og glad», etc;

likheten är mycket påfallande. — Melodien förekom-

mer (Flodmark, B. u., s. 87) hos Envallsson i

Slåtterölet eller Kronofogdarne^ (uppf. i Stockholm

f. f. g. på Munkbroteatern 12. 9. 1787: handskr.

part. i K. t.:s bibi.) till Ambrosius' kuplett: »Nå,

min måg, ah nå jag ber», etc. (3. akt., 2. scen.),

vartill tonen i den trvckta texten uppges vara:

»Jag är född i Westergylln, ej långt från Kine-

kulle». Med dessa ord börjar (Flodmark, a. a.)

en kuplett i prologen till Hallmans Casper och

Dorothea, musik arr. av Stenborg (uppf. i Stock-

holm f. f. g. på Humlegårdsteatern 31. 8. 1775,
prologen dock först 30. 9. 1776; handskr. part.

i K. M. A:s bibi.), nämlig^en Dunderboms av

Bonifacius sjungna visa. Den melodi, som här

använts, skiljer sig dock betydligt från Envalls-

sons. Melodien hos Bellman överensstämmer rätt

väl med den i Kronofogdarne (avtryckt i Flod-

mark a. a.); taktarten är i pjäsen Vs, hos Bell-

^ Imit. efter Piis och Barrés divertissement Les Vendangeurs.
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man — liksom hos Hallman — ^A. En variant

av melodien återfinnes som första reprisen i Sg.

N:r 29. Ännu en variant, som skulle förete stor

olikhet med de övriga, uppger sig Flodmark (a. a.)

ha funnit; förf. anger emellertid icke, var den

påträffats.

Mel. tryckt i musikbilagan. Jn.

S. 117.

En Stuf Rim N:o 38. DGr 4 s. 131, Eht s 389.— Dikten är en omarbetning av ett tidigare poem.

I sin ursprungliga form läses detta i Hwad Nytt?
Hivad Nytt? den 2 juli 1777 jämte en inled-

ning:

»Desse wackre wersar, öfwer wår Nådigste

Konungs resa til Petersburg, utmärka sjelfvve sin

Författare, utan at han behöfwer namngifwas.

Hafwet swallar, wågen fräser.

Böljan spritter grön och brun.

Klippan hotar, stranden gäser.

Eol kastar dam och dun.

Jofur, gömd, ur molnen kikar.

All Olympen samlad står,

Wid de Bothniska hafswikar:

Där en Swerges Kung framgår.

Jofur ropa: Tag min spira!

Eol flägta rädd och stålt.

Neptun ropa: Seglen fira!

All Olympen ropa: Hålt!^

1 = håll!
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Halt! märk Swerges Kung ju tåga

Jnom wåra klippors skär.

Swensk och Muskö wit! kom fräga.

Hwad den resan innebär. » E
Överskriften: Den 16 ^nnii IJJJ ankom Gustav

III till Sankt Petersburg (se s. 158). Meddelandet

därifrån om konungens mottagande lyder i Stock-

holms Post-Tidningar 1777 n:r 51: »Herr Gref-

wen af Gottland/ som d. 16 nästl. Junii om
morgonen kl. 8 hitkom, reste eftermiddagen til

Lust-Slottet Sarskoje-Selo, hwaräst Han blef emot-

tagen af Öfwer-Hofmästaren Gref Panin och be-

ledsagad til et Kejsarinnans Cabinett, hwaräst jem-

wäl Deras Kejserl. Högheter Stor-Fursten och Stor-

Furstinnan kort därefter Sig infunno. Samman-

komsten skedde med de ömaste rörelser af den

nära Förwantskapen. Efter spisad Aftonmåltid med
Hennes Maj: t och Deras Kejserl. Högheter reste

Herr Grefwen tillbaka hit till Staden, hwaräst

Han kl. i om natten återkom. » E.

r. 2 Jophnr se ovan s. lOj. Jupiter framställdes

ofta ridande på en örn. Se.

r. I 2 förär = förärar. E.

Musiken till En Stuf I^im N:o 38: y>Hafwet bullrar^

wågen fräser>y.

Ingenting; bekant rörande den musik, som event.

begagnats till dikten. — Följande melodier kunde

med eller utan förändringar anpassas: Ep. N:r 34,

Sg. N:r 20, Sg. N:r 64, »Kom sa' Bacchus»

(Fredm. test. 19), "Kaffekokar Urban» (Eichhorn

^ Konungen reste inkognito under denna titel.
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I s. 149) samt bland Tillfällighetsdikter: »Prydom
bordet vid vår källa», »Hvilken kyla, hvilken

svalka», »Glada vänner, vi oss buga», »Morgon-

rodnans purpur randas» (samtliga ur »Födelsedagen

firad i Fiskarstugan», Carlén IV s. 214 jFF.). ^n.

S. 118,

En Stuf Rim N:o 39. DGr 4 s. 132, Eht s. 390,

Schgm s. 366 (egh.), Vhvv 6 s. 89. — Schgms

och Vhws varianter beteckna en omarbetning avo
texten i orig.-hs. — Dikten trycktes ytterligare

något omarbetad i Svenska Parnassen fSvP)

1784 s. 186 med följande not av utgivaren (G.

R. Regnér): »Jag söker flera slags läsares nöje.

Flere slags snillen måste därtil bidraga. Jag har

skyndat mig at nytja denna kärkomna tribut af

Hr. Hof-Secreteraren Bellman, och i vist afseende

felat emot ordningren. Men omväxling är min

hufvud-regel, och min ursäkt.

»

Överskriften: Den 21 juli nedan Drottningens

Fönster ///p. Dagteckningen är felaktig och bör

vara den 22 juli, som SvP också mycket riktigt

har. Detta sistnämnda datum var nämligen Magda-

lena-dagen, och dikten är således en namnsdags-

hyllning, varmed den rojalistiske skalden uppvak-

tade drottningen, Sofia Magdalena. Enligt G. J.

Ehrensvärds Dagboksanteckningar (i s. 249) gavs

för drottningen på ifrågavarande dags morgon en

serenad av hovkapellet, som utförde en kör ur den

sedermera på kvällen uppförda operan. Måhända

avsjöngs i samband härmed Bellmans dikt. Härom
nämner dock E. intet. E.
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r. I Drottningholm, lustslott i Mälaren på Lovöns

östra strand. Vid den gamla kungsgården Torfve-

sund, som stället ursprungligen hette, lät Johan III

omkr. 1 5 8 1 uppföra en tornprydd stenbyggnad,

som till hans drottnings, Catharina Jagellonica, ära

kallades Drottningholm. Änkedrottning Hedvig

Eleonora lät 1662 lägga grunden till det nya

slottet, vars yttre framgår av Sueciaverkets vackra

bilder. Det tedde sig då ungefär som i våra dagar,

endast flyglarna voro lägre och påbyggdes 1746-

5 2 av Lovisa Ulrika till den höjd, de nu ha. Ar

1777 sålde Lovisa Ulrika slottet till staten, var-

efter Gustav III med sitt hov ofta höll till där.

Det i vissa avseenden synnerligen, otvungna och

fria liv, som då levdes, sågs icke med blida blickar

av en iakttagerska som Hedvig Elisabeth Char-

lotta, gemål till hertig Karl av Södermanland,

Gustav III:s broder. Sedan slottet råkat in i en

förfallsperiod under 1800-talets förra hälft började

Oskar I att 1846 grundligt restaurera detsamma.

I våra dagar har slottet under åren 1907- 11 ånyo

genomgått en nödvändig, grundlig reparation. B.

r. 4 wtidret; SvP: vestan. J^.

r. 9 strimmar= glänser, strålar
;
Schgm, Vhw, SvP:

glimmar. E.

r. 1 1 Amphion var ett kungens fartyg, som vid

festligheterna senare på dagen spelade en viss

roll. Efter en teaterföreställning, där man uppfört

Favarts av Anna Maria Malmstedt, sedermera fru

Lenngren, översatta komiska opera La Belle

Arséne, gavs nämligen supé och illumination, då

särskilt Amfion utmärkte • sig för sin praktfulla
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eklärering. (Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok,

utg. af C. C:son Bonde, i s. 196.)

r. 1 2 Schgm, Vhiv, SvP:

med sin gyldne Lyra simmar. E.

r. 1 3 sang i Schgm överstruket och i kanten till-

skrivet (av Bellman?) 'blixt'; så SvP. E.

S. 119,

r. 4 Skiiihl, se ovan s. ij8.

r. I 3 ö/z^^^r^^^ = överdrag; här tydl. något skyd-

dande klädesplagg. E.

r. 16 hans Drottnings fäst. Jfr komm. till över-

skriften !

r. 18 sin; SvP: hans. E.

S. 120.

r. 3 De lang. Louis Deland var kammartjänare och

hårfrisör hos drottningen, som han givetvis åtföljde

även till Drottningholm. D., vars släkt härstammade

från Luxemburg, säges i 1780 års mantalslängd

för Klara förs. vara 50 år gammal. Han var stam-

fader för den bekanta skådespelarsläkten Deland. B.

r. 4 Mölnarn opp i qivafnen. Det s. k. Rvarn-

berget — som det tidigare hette — på vars högsta

krön ännu sedan gammalt står en klockstapel,

ligger strax norr om Drottningholmsbrons landfäste

på Lovön. B.

r. 5 Schgm, Vhw, SvP:

hurrar folket friskt och käckt. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 39: > Drottningholm din

prackt förkjusar», _

Vilken melodi som använts till denna dikt är ej

bekant, ^n.
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S. 121.

En Stuf Rim N:o 40. DGr 4 s. 134, Eht s. 392.— Dikten tryckt i Dagligt Allehanda (DA)
den 18 okt. 1770.

r. I Behaglighet war Tids Gudinna! ! ! Enligt StefFens

påpekande (Samlaren 1895 s. 168) är detta en

lätt förändring av begynnelseraden till en på sin

tid väl känd visa av Dalin: » Ombytlighet, wår
Tids Gudinna ->., I fortsättningen finnas emellertid

inga likheter mellan de bada dikterna; ej heller

är versschemat detsamma. B.

r. 4 DA: Et Mennsko-tycke hwar du gar. E.

r. 1 5 kan; DA: bör. E.

S. 122.

r. 4 DA: Sig hindra sjelf i lyckans lått. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 40: Behaglighet wår
Tids Gudinna».

Ovisst om ifrågavarande dikt haft melodi. —• Jn.

S. 123.

En Stuf Rim N:o 41. DGr 4 s. 135, Eht s. 393,
Sdn 2 s. 49. — Fredmans Testamente 21J.
r. 4 winnei i orig.-hs ändrat från 'finner' (O-
r. 6 Sdn: Men när det länee fägnat smaken. E,

r. 1 3 längtan; Sdn: väntan. E.

r. 16 sielfiva. Möjl. står i crig.-hs: 'sielfwe'. E.

S. 124.

r. 5— 8 Sdn: Ej hvarken fruktan eller hopp

Uppå hans hjerta välde öfvar

Han lemnar allt sitt tidelopp

Uti dens hand som allting pröfvar E.

r. 6 qwäljes = plågas. E.
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Musiken till En Stuf Rim N:o 41: >^Bort längtan, da

mitt nöije stör».

Ej bekant huruvida denna dikt varit försedd

med musik. ^yn.

S. 125.

En Stuf Rim N:o 42. DGr 4 s. 137, Eht s. 393,
Schgm s. 230 (egh.), Vhw 3 s. 75.

Överskriften: Schgm: Till Hans Maijt: Konungen
— lagdt under dess Serviette — på Drottningholm

— den 19. aug. 1779. — Menuette. — ]/^hw

har samma överskr. som orig.-hs men: 1780/
d. ig ang. ijyg, sjunde årsdagen av Gustav III:s

statsvälvning. Bellman, som för Gustav III säker-

ligen hyste en djup och uppriktig beundran, trött-

nade aldrig att besjunga monarken. Alldeles särskilt

hade minnet av den kunorligra revolutionen i skaldeno o
en ihärdig lovsångare; bl. a. var han taleman

i »Augustiorden», som stiftats ]ust för att fira

detta minne, och uppträdde där med kunga-

förhärligande versifierade tal. E. Drottningholm

se s.

r. 1 3 psalm; i orig.-hs står 'spalm'(!). B.

r. 16 Folckets i Schgm ändrat från 'Landets'. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 42: »Nu denna dagen

Åtta år».

Vilken melodi som använts till denna dikt är

ej bekant, ^/z.

^ Att detta årtal ej kan vara rätt, framgår omedelbart av den om-
ständigheten, att dikten förekommer i En Stuf Rim, som avslutades

den I april 1780 (se s. 144).

23. — B e IIm a?i , Bacchaii. qtaäden.
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S. 126.

En Staf Rim N:o 43. DGr 4 s. 137, Eht s. 394.
Överskriften: Milidens. Traktören Jacob Milde hade

pä 1770-talet sin rörelse i hörnhuset vid Riddar-

hustorget och Myntgatan — samma hus, där något

tidigare den bekante traktören Orm bedrev sin

näring. Där var han ännu 1780, alltså diktens

avfattningstid, enligt i stadens arkiv förvarade man-

talslängder. Han upptages med hustru, en son, en

dotter, 10 år, och en fosterdotter, Maja Lisa, 13

år. Dessutom voro i hans tjänst hushållerskan Maria

Pihlström, 27 år, jungfrun Stina Caisa Ström, 23

år, tvenne drängar och fyra pigor, nämligen Brita,

Stina, Maria och Brita Stina, resp. 25, 23, 18

och 26 år. Möjligen är det den sistnämnda, som

är diktens Anna Stina. Vid 1780-talets mitt hade

Milde enligt i stadens arkiv förvarade taxerings-

längder slagit upp sina bopålar i Arméns pensions-

kassas hus vid Munkbron. Hans näringsställe erhöll

det klingande namnet Operakällaren. Namnet här-

leder sig tydligen av det nära grannskapet till den

Stenborgska teatern, som 1784 hade flyttat till

Munkbron, av vilken omständighet Milde skickligt

begagnade sig för att i tidningarna göra reklam

för sin rörelse, som dock icke tveks ha gått bättre

än att han 1785 befinnes vara försatt i konkurs. B.

Musiken till En Stuf Rim N:o 43: »Wacker är hon

liksom dagen

Ej bekant huruvida denna dikt haft melodi, ^n.

S. 127.

En Staf Rim N:o 44. DGr 4 s. 138, Eht s. 395.— Fredmans Testamente 216.
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Överskriften: Orig.-hs: Ulla Winbl: ock .... B.

Ulla M^inblads ock Movitz' complimenter. Denna
brevväxling mellan Fredmans-världens drottning

och dess primo amoroso förefaller att pä visst sätt

vara en burlesk parodi pä den litterära genre, som

gar under namnet heroid, »hjältebrev». I nyare

tid hade denna sin blomstringr under barocken —
till detta skede hör ju var svenska heroidförfattare

Christoffer Leyoncronas »Habor och Signill» — men
även under klassicismens tid skrevos mänga dylika

dikter; berömdast är väl Popes »Eloisa to Abelard».

För belysningen av Bellmans dikt kan nämnas, att

är 1778 utkom dåvarande mademoiselle Malmstedts,

sedermera fru Lenngrens, översättning av Ovidius'

»Dido till Aeneas». B.

Överskriften: Ulla Winhlad se s. 77. Momtz. Fred-

rik Movitz var född i Stockholm 1 7 2 1 , son till

en krögare Joseph Christian M. 1 2 år gammal
inskrevs han i Stockholms trivialskola, sedan han

visat sig kunna lilla, katekesen utantill och begynt

läsa även den större samt vara något litet skriv-

kunnig, varför han placerades i klass V. De lärda

mödorna blevo emellertid icke långvariga, ty en

tid därefter finner man honom i perukmakarlära.

Snart lämnade han även hantverket för att övergå

i krigstjänst, och 1741 träffas han som hantlangare

vid artilleriet. 1752 blev han lärsappör och 1755
undersappör, som sedan förblir hans officiella titel.

Han råkade emellertid ut för olyckan att bli skadad

i tjänsten, vilket nödgade honom att avbryta den

militära banan, och som invalid fick han avsked

1763. Härefter börjar den av Bellman besjungne
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Fader Movitz sin egentliga verksamhet. Han för-

sörjde sig sedan huvudsakligen som krögare. En
gång, 1776(6/7), fick han böta för att han icke

hade månadstaxan upphängd i sin krog. Bellman

beskriver honom som konstnär. I varje fall var

han en händigr man, som kunde åtskilliga finare

hantverk. Han var sålunda bl. a. bekant som para-

plymakare. Hans glättiga sinne och popularitet som

festarrangör äro vitsordade av traditionen. Han
avled av »stenpassion » den 29 maj 1779, och i

hans utfattiga bo fanns främst en basfiol, värderad

till 1 2 skillingar.

Movitz var gift två gånger och hade i sitt

första gifte tre söner. När han egentligen kunde

hålla sig med fästmö (jfr Ep. n:r 52} är svårt

att förstå, ty hans änklingsstånd mellan de bägge

giftena 1752 varade föga över ett halvt år. Den
andra hustrun, Kristina Zeder, överlevde honom.

Hon höll krog ännu 1790. Den låg då i hörnet

av Norrlandsgatan och Stakens gränd (se s. //o),

och troligen efter Fredmans epistlar kallas hon för

konstapelsänka. Sn.

r. 13 ge swiga = ge vika. E.

r. 1 5 skulle tryckfel här för: skull'. E.

S. 128.

r. 1 3 dufna Möjl. står i orig.-hs 'dufne'. E.

r. 20-21 i Arresten under Rästuns svarta hivalf.

På Bellmans tid liksom ännu till sent i våra

dagar var rådhuset inrymt i det vid Riddarhus-

torget belägna, av riksskattmästaren Gustav Bonde

uppförda palatset, vilket staden 1730 inköpt och
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efter en del reparationer och inredningsarbeten 1732
kunde taga i besittning. Före denna tid var sta-

dens radhus sedan medeltiden beläget i det kvarter

vid Stortorget, som nu upptages av börsbyggnaden.

I rådhuset vid Riddarhustorget var häktet beläget

i källarvåningen, vilken 1759 beskrives som »helt

och hållet hwälfd, består af 21 större och mindre

hwallF, med hwälfde gångar, en del med sten-

karmar och järnluckor/ stentrappor och stengålf

»

(Stockholms rådhus och råd. Festskrift, Sthlm 191 5,

s. 113). Hösten 191 5 flyttade magistraten och

rådhusrätten sina lokaler till det nybyggda råd-

huset på Kungsholmen. Ä
5. 129.

r. 9 Theniis var hos grekerna rättvisans gudinna

och Themis famn är således en omskrivning för

den lokal, som nämnes i föregående strof. E.

r. 20 knoka = benknota; brnsk = brosk. B.

S, 130,
^

r. 'j
' Spillrock i orig.-hs ändrat från 'spånad'. B.

Musiken till En Stuf I^im N:o 44: »Om ditt tappra

bröst kan blottas».

Osannolikt att ifrågavarande dikt haft melodi. —

S. 131.

En Stuf Rim N:o 45. DGr 4 s. 141, Eht s. 397,
Schgm s. 192 (egh.), Vhw 6 s. 84. Själva original-

versionen av denna dikt finnes såsom dedikation

till baron Patric Alströmer (d. 18 febr. 1779) i

ett av Bellman egenhändigt utskrivet exemplar
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av -> Ceremonielle wid Parentation . . . öfwer . . .

Lundholm den 15. October 1769 . . .» (K. Bibi.).

Citeras nedan As?\

Överslcriften: Diktens adressat är, som fram2;år av

ovanstående, Baron Patric ^Iströmer. Denne (f . i 7 3 3

,

d. 1804), äldste sonen till »svenska slöjdernas

fader», hade stora vetenskapliga, vittra och musika-

liska intressen och synes ha varit en av Bellmans

gynnare. När Patric och hans broder Clas Alströ-

mer i dec. 1778 upphöjdes i friherrligt stånd,

lyckönskade dem Bellman i en dikt: »Att under

lyckans gyllne skjul» (Eichhorn 2 s. 112). B.

r. I Persico, som presenteras först i denna sprit-

dryckernas nyanserade apoteos, var en likör till-

redd bl. a. av persikokärnor och bittermandels-

vatten. I den Handbok wid Bränwinsbränning och

Destillering, som skaldens väninna fru Carolina

Weltzin år 1808 utgav, upptagas tre olika likörer

av detta slag, Italiensk persikolikör (s. 5 2), Dant-

ziger persikolikör (s. 58) och Persikolikör (s. 70). Se.

r. 3 Floribus, dryckeskärl, som vid drickningen

måste manövreras på ett särskilt sätt. Sam. Od-

mann ger i sina Hågkomster från hembygden och

skolan en beskrivning på dylika kärl:. »De bestodo

av glastuber, 2 alnar långa och i ändan försedda

med en eller flera tomma kulor. De påfylldes ur

stånkor med tillhjälp av en lång pip; men kulan,

som ensam fylldes, rymde icke ett halvt stop,

emedan den tömdes långsamt och den drickande
o

icke länge uthärdade den erforderliga kroppsställ-

ningen. Om någon drack som ej kände manövern,

utan satte sin floribus, såsom en trumpet till munnen,
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sä bekom han ingen droppe, ty luften i tuben

hindrade ölet att nedgå. Tuben borde sättas emellan

tänderna, och övre läppen sä mycket upplyftas,

att luften fick fritt spelrum. Därigenom skedde, att

luftströmmen gick upp och ölströmmen ned. Dock
borde tillika märkas, att icke öppningen till kulan

fylldes av ölet. Därav uppkom en ny stockning,

ungefär sä, som sig tilldrager vid Motala älvs

stannande. En liten öppning för luften var nödig,

att uppstiga i kulan, i den män hon tömdes.

Därav uppkom ett sorl, och den tömda kulan

fylldes av fradga. Detta var huvudsaken. Den
drickande borde något luta huvudet tillbaka, och

tuben mot ansiktets profil göra en 90 graders

vinkel . . . Den drickande hade ställning av en

trumpetare ; den högra handen höll tuben, och

den vänstra sattes i sidan. » Se.

r. 4 P^espedro var en likör som bryggdes av bränn-

vin och SJU olika frösorter (anis, angelika, spis-

kummin, kummin, koriander, fänkol och dill) var-

för det också kallades sju dubbelt fröbrännvin. Ett

fat Vespedro var en rent fantastisk kvantitet, ty

drycken var synnerligen stark. Fru Weltzin karak-

teriserar den i sitt a. a. s. 86: »Detta bränwin är

mera ett medikament än en likör, emedan dess

starka kryddsmak icke är särdeles behaglig, men
som wärmande och mag^stärkande har det wunnito
mycket förtroende. » Se.

r. 9 Cl/per- f^in var redan berömt under antiken.

Under 1700-talet kom bl. a. Mahvasir, »et det

sötaste och starkaste win» från Cypern och angrän-

sande öar. Se.
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r. 1 1 en hel Barille Madera. Barille var en mindre

tunna, som innehöll åttondelen av ett fat. Den
redan under 1700-talet i vårt land mycket popu-

lära maderan införskrevs vanligen från Lissabon. Se.

r. 13 Rödt; Asr: Godt. E.

Höglands se s. 1^0. .

I 132.

r. 2 Ordens- Canclern. Bacchi Ordens »förste och

siste canzler» var enl. personalförteckningen till

Fredmans Sånger Petter Planberg. Denne var son

till en trädgårdsmästare på Kungsholmen, Petter P.

(d. 1749), och född 1722, blev 20 år senare stu-

dent i Uppsala och erhöll efter avslutade studier

Stockholms konsistoriums tillstånd att förrätta vecko-

predikningar i Riddarholms- och Kungsholmskyr-

korna, skrev 1747 in sig i rådhusrätten och blev

efter ett långsamt avancemang andre kämnär vid

stadskämnärsrätten 1765. Längre nådde han ej och

härtill var hans enskilda vandel ett väsentligt

hinder.
J,. G. Carlén citerar ur magistratens proto-

koll ett yttrande om honom, när han 1775 sökt

till primarie kämnär: »at Planberg är en snäll och

skickelig man, enär han är uti sitt. goda lynne,

men at som oftast honom påkommer någon slags

siukdom, hvartil han sielf till någon del torde

vara orsaken, som aldeles sätter honom utur stånd

att förrätta sine sysslor, hvilket understundom i

flere veckor påstår. » Planberg försvarade sig här-

emot med att han vore »nog besvärad af ärfteliga

och det hos mig ibland de fyra mäst härskande

melancoliska temperament», varför hans motgångar
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hos honom »åstadkommit sådan bitande sorg, at

jag ofta ej funnit deruti lindring, så framt jag

icke sökt fördrifva besvärliga tankarna ibland vän-

ner, hvilkas redelighet stundom slagit mig felt, i

det de påfunnit sådane utvägar, som mera skadat

än gagnat den bedröfvade och torde gifvit miss-

gynnare och klalfare anledning at berykta mig för

fri och vidlyftig lefnad». Och i avseende på den

under flera veckor fortfarande sjukligheten säger

han att detta yttrande vore osanning, men att han

»någon gång nödgats för några dagar blifva i sitt

hemwist såväl till sansning af strödda sinnen, som

ock emellanåt til bot för de af sådan grof spis,

som fattigdomen åtföljer, åkomne krämpor, hvilka

ock, isynnerhet om vårtiden af ombyte i väder-

lek, såsom hosta och catarrhe gemenligen kunnat

förorsakas» (cit. efter Carlén). Polisdiariet för d.

4 maj 1778 upplyser om att »kämnären Pehr

Planberg förleden lördags varit på allmän gata av

starka drycker alldeles överlastad», och han fick

mottaga en allvarlig skrapa av överståthållaren.

Han torde nu helt ha upphört att tjänstgöra och

efter flera år av nöd och sjukdom fick han på

egen begäran avsked med 1784 års slut, efter han

»längre tid varit besvärad med sådan sjuklighet,

att föga hopp skall vara om hans vederfående, så

att kämnärsrätten av honom kan vänta sigr någrot

biträde » . I avskedsbrevet säges han dock i 3 5 år

»med trohet och skickelighet fullgjort de honom
åliggande och ansvariga göromål » . Han ägde en

liten gård , vid Tjärhovsgatan på Södermalm, men
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var alldeles utfattig, när han avled d. 12 nov.

1 79 1, 69 år gammal, »en Herre till åren». S7i.

r. 16 j^sr, Schgin, l^hw: framglittra . . . (i Schgm

dock ändrat till 'framglittrar'). B.

r. 1 7 bland; Asr: för. E.

r. 1 9 Rowlh. en likör, som enligt fru Weltzin

(a. a. s. 78) tillreddes genom att diverse kryddor

(kanel, anis, peppar etc.) lades i spiritus vini, var-

efter blandningen fick stå i 14 dagar; därefter till-

sattes en sirap av socker och rosenvatten och sist

färgades drycken med johannesört. Se.

r. 20 Ratajjhia, likör. Fru Weltzin meddelar ett

recept för tillredningen av Gul Ratafia (a. a. s. 89):

»Tag I kanna bränwin, ^h stop Meliss-w ätten, lika

mycket kardus-benedikt-watten, 2 lod angelika-

socker, ^'2 lod kryddne glikor, 2 lod koriander, i

lod kanel, 2 lod anis, i skålp. socker och i lod

galgo, krossa Icryddorna och koka upp sockret med
så mycket watten, att det wäl smälter, och slå

det jemte loryddorna till bränwinet; låt det sedan

stå 3 ^veckor i sol eller wärma, skaka det ofta;

hwarefter det filtreras. » Se.

. 133.

r. q Lundholm. Brvegaren och brännvinsbrännaren

Erik Lundholm vann burskap på sitt yrke 1750
och hade, medan han ännu var i stånd att driva

en borgerlig näring, sitt bryggeri vid Skinnar-

viken i Maria församling. Carlén uppger, att han

även haft bryggeri på Djurgården. Han dog i

Maria av slag d. 17 aug. 1769, 58 år gammal,

utfattigr och utan arvingar, och det är ingalunda



Kouiuieutar i8j

oförklarligt, att hans hustru, fru Stenmark, hade

låtit skilja sig från honom.

Bellmans parentation över L., det arbete, som

med denna dikt dediceras till Patric Alströmer,

hölls således ej fullt två månader efter hans död.

Se ovan s. 182. Sn. E.

r. 8 Commerce-Räd; orig.-hs har 'C. Råd'. B.

Musiken till En Stuf Rim N:o 45: »Btt Ämbar Persico»,

I Parentationen över Lundholm (se ovan) är

någon melodi icke meddelad, ej heller finns någon

hänvisning till sådan. J^n.

5. 134.

En Stuf Rim N:o 46. DGr 4 s. 181, Eht s. 399,
Schgm s. 368 (egh.), Vhw 6 s. 123. — I Schgm

äro epigrammen blott tretton, i det att n:o i o

och I 5 där saknas. Dessa två förekomma ej heller

i F^hWf som å angivna och följande sidor har en

samling av trettioåtta »Epigrammes
»

^ (att de här-

röra från »Movitz» anges ej). Tydligen är det

bland dessa, som Sondén (Valda skrifter af C. M.

Bellman 5 s. 237 ff.) utvalt sina sexton »Epi-

grammer af Movitz». Tillökade med ytterligare

fyra, som enl. Carlén funnits i en av Bellman

»öfversedd» handskrift och som även finnas i

orig.-hs, upptogos de av Carlén som Fredmans

Testamente ISJ. — Enstaka äro tryckta i Dag-
Bladet M^alsignade Trij ck-Friheten (WTF)
1782, n:o I den 2 sept., n:o 4 den 23 sept.,

n:o 7 den 23 aug., n:o 14 den 16 sept. Där-

^ Tjugufem av dessa äro tryckta i C. M. Bellmans skaldestycken

efter C. M. Völschotas 7?iannsc?'ipter^ 1814, 2 s. 358 ff.
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S. 134.

emot torde Carléns uppgift att »Epigrammes de

Movitz^> blivit tryckta i Stockholms-Posten vara

oriktig. E.

Överskriften: Orig.-hs: Epigrm: de Movitz. —
Epigrammet var under hela 1700-talet och i all

synnerhet dess senare del en utomordentligt om-

tyckt och ivrigt odlad diktart — till denna tid

höra JU också våra främsta svenska epigrammatiker,

J. G. Oxenstierna, Kellgren, Leopold och fru Lenn-

gren. I tidningarna från detta skede finner man
också ständigt och jämt epigram införda, inte sällan

översatta från franskan eller någrot annat utländskto

språk. Med sina burleskt hållna Epigrainnies de

Movitz parodierar Bellman nu dessa stundom icke

alltför spirituella dikter. E.

Movitz se s. ijg.

r. 3 Mollberg se s. 10^.

r. 5 wicka (dial.-form) = vecka. E.

r. I 3 älskog. Orig.-hs har felskrivningen 'älskod'. E.

r. 1 4 i i orig.-hs ändrat från 'uti'. E.

S. 135.

r. 10 Schgm, Vhw:
och jag dens barn som bäst tracterar.

Raden har i Schgm ändrats från:

men jag hans barn när han tracterar. E.

r. 12 Petter Bredström, »till karakteren afskedad

tullförvaltare i Nådendal och på tredje året enklinge

»

är en fingerad författare i Bellmans tidning »Hwad
Behagas?» (1781 se n:r i). S71.

hundswott (okvädinsord av ty. ursprung) = för-

aktlig människa, lymmel, 'fähund'. E.

r. IQ dickt = 'vvngx .
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S. 136.

r. 2 Oboe, se s. g2.

r, 7 Christian pf^ingmarks borgerliga existens är

mycket dunkel. Han var möjligen i likhet med
korpral Mollberg strumpvävare till yrket och be-

skrifves av Bellman i en parodisk biografi i den

av honom utgivna tidningen »Hwad Behagas?»

(i 78 i), i Bellmans diktverk uppträder även en

Anders Wingmark. I slutet av 1700-talet funnos

i Stockholm två tunnbindare, bröderna Carl Gustaf

och Peter Wingmark, den senare ålderman (d. 1829),

vilka voro kända som starka karlar och väldiga

supare. De hade tagit sitt namn efter sin hem-

socken Vingåker. Bellmans vän Elis Schröderheim

hade en kusk, som hette Wingmark. Sn.

r. 1 3 har i orig.-hs undergått ändringar, varav

nu blott kan konstateras, att i stället för stog stått

'peck'. E.

r. 16 Amsterdam se s. gi.

S. 137.

r. 4 vin de Cajj. Det från holländarnas vinplan-

tager vid Goda Hoppsudden stammande söta och

dyrbara vinet införskrevs vanligen från Holland

och kallades även Constantiavin. Se.

r. 7 Ulla (Winblad) se s. 77.

r. 17 IFTF: Säg hwilcket Folk af £.

r. 19 för; Schgm, Vhw: som. E.

Musiken till En Stuf I^im N:o 46: Epigrammes de

Movitz>>.

Dessa epigram ha troligen ej haft melodi, ^n.
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S. 139,

En Stuf Rim N:o 47. DGr 4 s. 184, Eht s. 402,

Schgm s. 372 (egh.), Vhw 6 s. 91. — Schgms

(och I^hws) avfattning av denna dikt är en om-

arbetning av här föreliggande text och lyder:

Drottningholm

wid CaroiLsellen lySo.

Hvvad för pragt pä hieltars bana,

bådar^ denna Krigs-Sqwadron —
än wid flägten af en fanao

rusar fram en Amazon,

än wid pukarns Klang pä Skinne

syns Achilles gran och warm,

med sin stolta Casque därinne

wäxla stötar arm mot arm.

Folcket sorlar rundt kring Planen

Brödren Kulo bred i mund
sä rödblommig frän Altanen

bläser Stille-ständ en stund.

Hästen gnäggar, Ryttarn glimmar,

Wärjan blixtrar blank mot Soln:

tills" en Herhold mäklar timmar

wid ett Skott i Caprioln.

Moln och dimmor sig fördela,

Afton-Solen glittrar täckt.

Klockorna i Canton spela

rörda af Zephirens flägt —
Andr. fr. 'Martis'.

Ändr. fr. 'och'.
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men en Troupp i fläng åt Skogen

strör i luften damm och dun;

Så at Lofö-bond på logen

frugtar Dommedags-basun.

Hwad det täcka könets miner

eldar hwarje Martis-Swen

at med sträckta Javeliner

brottas i fult Språng och ränn —
hwar en för sin Sköna strider

med en fäld och lyftad Lantz.

Men när Mars sin lager wrider,

kramar jag min Pomerance.

Överskriften: Drottningholm se s. ij/f. Carouselle,

riddarspel till häsL efter mönster av den medeltida

torneringen. Karusellupptåg förekommo i vårt land

redan vid Gustav II Adolfs kröning och blevo

vanliga vid drottning Kristinas praktljstna hov.

Särskilt lysande var den karusell, som anordnades

vid Karl XI: s kröning 1672 (avbildad av Ehren-

strahl i gravyrverket Certamen equestre). — Gustav

III upptog i sina festprogram dessa ridderliga cere-

monier, vilka starkt fängslade hans romantiska

temperament. Han iscensatte en rad karuseller med
handlingen utformad efter antika eller medeltida

motiv. Karuseller uppfördes sålunda under hans

regering bl. a. å Ekolsund 1776, å Adolf Fredriks

torg 1777 (behandlad i en liten dikt av BeUman^

jfr Eichhorn 2 s. 80), samt på Drottningholm

1778, 1779 och 1785, den sista i samband med
G. M. Armfelts bröllop. 1779 års karusell, vilken



ig2 Kommentar
S. 139.

liksom några av de övriga Drottningholmsspelen

finnes förevigad i målning av P. Hilleström (se

bild), benämdes La Roche Galtare och skildrade

hur Amadis de Gaules (spelad av hertig Fredrik

Adolf) lyckas befria Briolanie (hertiginnan av Söder-

manland) ur den borg, där hon hållits inspärrad.

Ringränningar och envig omväxlade här med graciösa

baletter och diverse fantastiska moment som t. ex. en

strid mellan riddare och eldsprutande drakar och furier.

— Schgm-j uppgift att den i denna dikt av Bell-

man skildrade karusellen försiggick 1780 (se ovan)

torde vara oriktig. Någon dylik festlighet synes

nämligen icke ha anordnats å Drottningholm detta

år, då Gustav III större delen av sommaren vista-

des i Spaa. Situationerna i dikten äro så flyktigt

antydda, att de knappast kunna ge någon ledning

för bestämmandet av vilken karusell, som inspi-

rerat skalden. Riddarspelen i Drottningholmsparken

gingo av stapeln dels i närheten av Floras kulle

och dels å den plan invid teatern, som nu upp-

tages av en tennisbana. Denna karusell torde kunna

lokaliseras till den förra platsen, från vilken man
ser Kina slott och skymtar Canton (jfr s. 140

r. 3-4 och not). Se.

r. 7 casque. Till karuselldräkten hörde ofta —
liksom till den manliga teaterkostymen vid denna

tid -—
- med mångfärgade, yviga plymer försedda

kaskar. Se.

r. 10 Kiilo, Kuhlau, Friedrich eller Carl Hindrich,

båda anställda som hovtrumpetare vid Gustav III:s

hov från början av konungens regering till 1786,

då de båda försvinna ur hovstatens kassaböcker
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(Slottsarkivet); om den förre finnes antecknat att

han avlidit i slutet av 1785 eller början av på-

följande är. Släkten synes ha varit musikalisk; en

Chr. Ludvior Kuhlau var ävenledes anställd vido
hovet som trumpetare under åren 1772-74, och

flyttades 1785 till »HofPukaretiensten efter afl.

Steindecker », d. v. s: den från Fredmans Sånger

bekante »Kongl. Svenske Pukslagaren på Hessisk

Stat». Jfr även s. 128. Se.

. 140.

r. 3 Canton var en liten fabrik, som Adolf Fre-

drik och Lovisa Ulrika anlade vid Drottningholm

väster om den stora franska trädgården. I de

miniatyrmässiga komplexen inrymdes bl. a. en egg-

järns- och poler-smidesfabrik, en bössmedja, en

sidenbandfabrik, ett brabantskt spetsmakeri och en

silkesmaskodling. Driften leddes av inkallade franska

och engelska mästare. Enligt C. G. Gjörwell sköttes

den emellertid mycket opraktiskt, arbetarna skulle

sålunda ständigt vara väl klädda, enär fabriken

när som helst kunde motse besök från de kung-

liga herrskaperna. »Sluteligen ledsnade Konungen

vid hela fabriksväsendet. Husen, byggde på sumpig

bottn, förderfwades och flyttades efter Konungens

död bort till andra ställen» (brev 27 juli 1778 i

En Stockholmskrönika ur CG. Gjörwells bref,

utg. av O. Sylwan 1920 s. 243-244). Än i dag

minna dock en del byggnader på platsen om detta

lilla manufakturverk, som rokokons lyxbehov och

kungligt intresse för inhemsk industri skapade. Se.

r. 4 Chineseii tittar fram. Härmed förstås möjligen
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något slags klockspel med rörlig kinesisk figur vid

Canton eller Kina, det lilla ännu kvarstående lust-

slottet, som Adolf Fredrik lät C. F. Adelcrantz

och J. E. Rehn uppföra under åren 1763-66 i

Drottningholmsparken, om det icke bara är en lös

anspelning på denna närbelägna kinesiska byggnad.

r. 1 1 mot i ong.-hs ändrat från 'med'. E.

javeliner, javelins (franska), torneringslansar. Se.

r. 1 3 hiuar en för sin Sköna strider. De kämpande

riddarna förde var och en på medeltida maner

sin dams färger. Se.

r. 16 kramar jag min ponierance, nämligen till

beredningen av en bål. B.

Musiken till En Stuf I^im N:o 47: »Hwad för prackt på
hjältars bana?»

Ej bekant huruvida denna dikt haft melodi.

— Med eller utan modifikationer kunde anpassas

följande melodier: Ep. N:r 34, Sg. N:r 20, Sg.

N:r 64, »Kom, • sa' Bacchus (Fred. test. 19),

»KafFekokar Urban» (Eichhorn I s. 149) samt

bland Tilltällighetsdikter: »Prydom bordet vid vår

källa», »Hvilken kyla^ hvilken svalka», »Glada

vänner, vi oss buga», »Morgonrodnans purpur

randas» (samtliga ur »Födelsedagen firad i Fiskar-

stugan», Carlén IV s. 214 fT.). Ju.

S. 141.

En Stuf Rim N:o 48. DGr 4 s, 186, Eht s. 403.

Överskriften: Vem diktens adressat Fr. v. B. är,

har ej kunnat fastställas. E.

r. 1 3 -tals i orig.-hs ändrat från 'små'. E.
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r. 15 Cousiner. Ordet cousine begagnades under

1700-talet ofta — flerstädes t. ex. i Fredmans

Epistlar — som tilltal till kvinnliga bekanta i

allmänhet oavsett släktskap. B.

Musiken till En Stuf Rim N:o 48: »Neij blir svar på
min begäran».

Ovisst om denna dikt varit försedd med musik.

— Beträffande event. melodi gälla samma an-

märkningar som till föregående dikt. ^/z.

S. 143.

En Stuf Rim N:o 49. DGr 4 s. 187, Eht s. 405.

r. I quarter=^ii aln = 14,8 cm. E.

r. 4 klockspelarn . I Tyska kyrkan 'hade av ham-

burgaren Frans Hemony byggts ett klockspel om
28 klockor, som 1666 för första gängen lät höra

sig. Det var berömt för sina vackra klanger. Att

traktera detta verk var anställd en särskild klock-

spelare. S71.

r. 8 min skijmt = en skvmt av mig. E.

Musiken till En Stuf Rim N:o 49: »Än tre quarter

mig nu felar».

Denna dikt har sannolikt haft melodi. — ^11.

S. 144.

En Stuf Rim N:o 50. DGr 4 s. 188. Eht s. 405.

r. I Denna waf af Sexfi alnar. Enligt titeln pä

samlingen är »rimstuven» 65 alnar. Längden på

pappersrullen fr. o. m. den egentliga inlednings-

dikten, n:o 4, t. o. m. slutpoemet är i själva

verket ung. aln, vartill kommer 1-/3 aln, som
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upptas av de dikter, som gå före »När lifs-bekjmren

mig eij qwäfwa» och som troligen fogats till

efter fullbordandet av hs i övrigt (se s. ^5). E.

r. 2 Klis Skröderhciui se s. 4g.

Musiken till En Stuf Rim N:o 50: > Denna Wäf af Sexti

alnar».

Denna avslutningsdikt har säkerligen ej haft

melodi. ^11.

TillägfT till s. 162.

(S. 113. r. 1-2) Movitz sådan han här framställes

har föga att göra med konstapeln, fader Movitz,

som är en av huvudgestalterna i Fredmans Epistlar.

Denne senare kom aldrig långt på lärdomens bana

(se s, //p). M. är här endast ett namn. Sn.
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Viktigare källor till musikkommentaren.

Bellmans Poetiska arbeten, till ar iyy2 (utg. av Klem-

ming) Stockholm 1872 (= BPA).
I^^alda skrifter af Carl Michael Bellman, utg. av P.

A. Sondén, Stockholm 1835-1836, D. I-VI

(= Sondén).

Musik till V^alda skrifter af C. M. Bellman (arr. och

med anmärkningar av E. Drake), Stockholm

1836-1837 (= Drake Anm.).

Samlade skrifter af Carl Michael Bellman, utg. av Joh.

Gabr. Carlén, Stockholm 1 86 i , D. I-V (= Carlén

Anm.).

Skrifter af Carl Michael Bellman. Ny samling efter

skaldens egna handskrifter och andra samtida

källor utgifven af C. Eichhorn, Stockholm 1877,

D. I-II 1= Eichhorn).

jf. Flodmark; Bellmansmelodiernas ursprung, Stock-

holm 1882 (=B. u.).

S. C. JFalléns vissamling, D. I-XIII, handskrift,

Ericsbergs arkiv (= l^^ln, jfr s. 5).
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Arackne, 63.

Armfelt, G. M., 14.0.

Augusti, Lovisa Sofia, 100 (bild).

Badin, 83 (bild).

Bager, H., 66.

Bellmans informator, 120.

von Berco, J. F., 14/.
Berg (» Fader
Blomberg, N., 128.

Bredström, P., 188.

von Dalin, O., ij/.

Delang, 775.

Erensugga (A. F. Holmström),
141.

Espengren, E., go.

Flodberg, A., i6j.

Frans, 40.

Fredman, J., 168.

Fredrickson, M. B., 75.

Grotius, H., 164.

Grönlund, Johanna Maria, /21,

124, 130.

Grönlund, Lovisa Fredrika
(Bellmans maka), 113, 124.

Gustav III och Bellman, ji.

Gyllenborg, G. F., zj/.

Gåse, E., 160.

Hagel, C., 34.
Hermelin, Maria Elisabeth, 124.

Irus, j/.

Jensen, Janke (J. H. Gentz), 133.

Jeppe, gi.

Jofur, 103, 132, 172.

Kulo (Kuhlau), ig2.

Kyronius, N., 163.

Lucidor, L. J., /j.

Lundholm, E., 186.
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Meisner Oehlheim (Nystedt),

146.
Milde,

J., 178.

Mollberg, korpral, 104.

Mor Maijas man på Laxen, j^.
Movitz, 77P, igy.

Mum, J. C, 121.

Mörner, Fredrica, 88.

Ordenskanslern (P. Planberg),

184.

Pechlin, C. F., ly.

Pheiffer, J., iig (bild),

von Pufendorf, S., 164.

Reimers, A., 108.

Romanzov, P. A., i^g.

Saxenberg, E., 12g.

Schagerström, J. O., loy.

Scheffer, C. F., /jp, 1^6.

Schröderheim, E., 4g (bild).

wSinclaire, Christina, 88.

Sofia Magdalena, lyj.

Stenström, L., 103.

Stygotius, 164.

Themis, 181.

Thunius, E., 128.

Trundman, D. J., i^i (bild).

Trähand (H. Norstedt), öy.

Wannenmacker, 147.
von Vegesack, F., 12^.

Wetz, J., 130.

Winblad, Ulla, 77 (bild).

Wingmark, C, i8g.

Wolfdauer, J., 143.
Völschow, C. M., 3g.

Åkerblomskan, 7g.

Åwall, P., 14g.

Österman, P., 1^0.

TOPOGRAFIS
Amsterdam, gi.

Assistencen, 118.

Blå Kanin och Numra 46, 76.

Canton, ig4.

Drottningholm, 174-17^, (karu-

sellplats) ig2.

Fredrikshof, 88.

Gillstun, 14.

Gripsholm, 73.

Hag-els, 34.
Hornskroken, 114.

T REGISTER.
Ingemarshof, 68.

Kastenhof, 68 (bild).

Kina, igj.

Lilljans, 104 (bild).

Milidens, 178.

Mummens, 121.

Rådhuset, 180.

Sanct Maria port, 138.

Skrubben numra 4, /Ö5 (bild).

Slottskansli, 67.

Stakens gränd, iio.

Stenströms, 103.
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Stora Hopargränd, gi. Tre Remmare, i6o (bilder).

Stora Wattugränden, 66. Träskets Sal (Eriksberg), j>4^(bild).

Telje (Södertälje), 8j. Urwädersgränd, ij8.

III.

REGISTER TILL ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR.

Amphion (fartyg), i'/4.

Amphion (opera), loi.

Augur, 6j.

Bacchanaliska Qwäden (date-

ring), g.

Barille, 184.

Basilisk, ^4.
Basson, g4 (bild).

Begravningsseder, 6j, ijg.

Bellmans husgeråd, 118.

Bischoff, 4^.
Bout-rimés, J2.

Calmink, '/2.

Capvin, i8g.

Carpus, 8j.

Castelletten, 12"/.

Coloquia, 164.

Cortletter, jog.

Cousiner, ig6.

Cykloper, 62.

Cypervin, i8j.

Disputationsväsen, 166.

»Doctorns kappa», 11j.
Drap d'or, iio.

Dräll, 6s.
Dulcian, (bild).

Engelskt tenn, jj".

En Stiif Rim (datering), 45.
Epigram, 188.

Finanser på 1760-talet, Sveriges,

Floribus, 182.

Franska viner, iiy.

Fredmans testamente, 21.

Fägne-Spel, gi.

Färsköl, gj.

Garnatyr, 88.

»God tår«, 18.

Gramatica Contracta, 162.

Gustav III:s ryska resa, 1^8, 1^2.
Gustav III:s statsvälvning, min-

net av, lyy.

Hallstämpel, yo.

Hjältebrev, lyg.

Höglandsvin, 140.

Jalappa, 11j.
Javeliner, /pj.

Jeu de Tippe, jy.

Kanna, 40.

Karusell, igi (bild).

Kask, ig2.

Klockspelarn, 795.
Klubbväsen, J12.

Klämma, 82.

»Kungens namn i gull», ^2.
Käpp och krycka, g8.

Liksång, ijg.

Luta, 61.

Lyktor, g2.

Lyra, 60.
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Madera, 140.

Menuetter, jj.
Mustascher, 146.

Nummerlotteriet, Kungl., 95
(bild), gö, gg, 102, 123 (bild),

126, 12'/, (Bellman och K. N.)

^33. ^37-

Oboe, g2 (bild).

Paltar, 68, log.

Pandoras skrin, 12.

Panpipa, 61 (bild).

Papegoiiaden, 80.

Persico, 182.

Pimpenella, 108.

Piquenicker, 34.
Piskperuk, jj.
Plateau, log.

Pungperuk, 131.
Punsch, jj.

Qwarter, 40, igö.

Rataphia, 186.

Resa till Norge, i§.

Rosolis, 186.

Rörom, yö.

Satin, iio.

Scharlakan, 146.

Sourtout, j4.
Spelorrar, 123.

Stockfisk, log.

Sulpitii fäst, 140.

Tartarn, 132.

Terne, 103.

Tillverkningspremium,
Tunna guld, 3J.
Turkiskt papper, 113.

Vespedro, 183.

Zophens varianta, i6=j.
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